Nieuwsbrief
november en december 2021

Alweer de laatste nieuwsbrief van 2021. Wat is
het een bijzonder jaar geweest. We hebben veel
flexibiliteit ervaren van de ouders, de kinderen en
de leidsters. Heel fijn om zo samen te werken en er
met elkaar te zijn voor de kinderen.
Momenteel liggen er veel bladeren op het plein en
de kinderen vinden het fantastisch om ermee te spelen. In het prentenboek
‘Bobbi naar het bos’ schopt hij tegen de blaadjes. We horen buiten
regelmatig “Net als Bobbi”.
In de maanden november en december staan twee feesten centraal, het feest
van Sinterklaas en het feest van de geboorte van Jezus. Hierover is in deze
nieuwsbrief meer te lezen.

Projecten

Vanaf 15 november starten we met het thema ‘Sinterklaas’. Dit jaar leggen
we het accent op het paard van de Sint, Ozosnel.
Door de oplopende coronacijfers durven we het helaas nog niet aan om
extra mensen binnen de groep uit te nodigen tijdens het Sinterklaasfeest .
Vanaf 6 december werken we met de kinderen rondom het thema
‘Kerstfeest’.

Stichting Joepie - eerste klas kinderopvang

Hu

go
r

o
No

•

•

a

vd

p.

rie
A n ne

Ja
n

t
Jor

Simon

th r.

ylan

B

Ne

Se

en
ja

Noralyn

l
J oë

Pim

•

Hailey

•

Jo p

•
•

n
An

F l o ri s

•
•

em
a

•
•
•
•
•
•

Emma erg veel kastanjes had gevonden?
Ralph soms schaterlachend op de grond zit?
Jessie de pop een ‘pophapje’ (fruithap) geeft?
Ties regelmatig door de groep roept: ‘banaantje
icecream’?
Sarah al aftelt totdat Sinterklaas komt?
Benjamin n. graag tussen de grote kinderen speelt?
Maas het leuk vindt om met de treinrails te spelen?
Eloïse met grote ogen kijkt als de kinderen gaan zingen?
Manuel graag met de trekker in de tuin werkt?
Febe kikkers niet leuk vindt? “Want die zitten
in mijn bil”
Sem heel hard zingt: ‘Lees je Bijbel ZIT elke dag’?
Jort m. iedere week voor de baby wil bidden ‘en
voor nog een baby’?
Rachel heel hard moet lachen als ze op de foto gaat?
Jedidja de bolsters van de kastanjes erg interessant
vindt?
Seth h. buiten hard met een auto van de helling
afscheurt?
Ruth het hele plein afspeurt naar takjes en
blaadjes? Ze er iedere keer heel veel vindt?
Joris bij alles wat we gaan doen wil weten hoe
laat het dan is?
Daan enthousiast wordt als hij fruit krijgt?
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• Louise bij Joepie altijd wil bidden voor haar hamster?
• Zeïrah soms vindt dat de juffen sneller moeten werken?
Ze laat horen als het te lang duurt voordat ze een
stukje brood krijgt?
• Cas tot aan het einde van het prentenboek ‘Een kleine
walvis’ vertelde dat het over Jona ging?
• Joah zich niet laat foppen door de juffen? Hij het snel in
de gaten heeft als zijn drinken in een andere beker zit?
• Elim de zandbak om de boom erg leuk vindt? Hij
er allerlei takjes vindt?
• Luca heel hard “zondheid” roept als hij zelf heeft
geniest?
• Senn vrolijk meeklapt tijdens het zingen?
• Eline geniet van het buiten spelen?
• Ize c. mee danst als de kinderen en de juffen gaan
zingen?
• Noah hard lacht als je hem kietelt?
• Rebecca bij Joepie graag met Duplo speelt?
• Liv bij Joepie altijd een vaste volgorde heeft bij het beleg
op haar boterhammen? Ze altijd eerst een boterham met
pindakaas wil, daarna een boterham met appelstroop
en tot slot een boterham met pasta?
• Benjamin dr. smult van zijn fruithap?
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Bijbelverhalen

Tot en met 19 november lezen we met de kinderen het verhaal over de storm
op het meer. Inmiddels zingen de peuters al goed mee met het liedje ‘In een
scheepje over zee’.
Vanaf 22 november starten we met de adventsverhalen, waarbij iedere week
een nieuw verhaal wordt verteld.
Van 22 t/m 26 november: de engel bij Zacharias
Van 29 november t/m 3 december: de engel bij Maria
Van 6 t/m 10 december: de geboorte van Johannes
Van 13 t/m 17 december: Jozef en Maria op reis
Van 20 t/m 31 december: de geboorte van Jezus


Oudercommissie

De leden van de oudercommissie hebben tijdens de vergadering van 16 september het advies uitgebracht over het nieuwe uurtarief.
De volgende vergadering staat gepland op 18 november.

Uurtarief 2022

Het nieuwe uurtarief van 2022 is vastgesteld op € 8,15.
De wijzigingen geven de ouders zelf door aan de
belastingdienst.

Mondkapjes en afstand

Doordat de coronabesmettingen oplopen vragen we weer
om in de gang een mondkapje te dragen en 1,5 meter afstand te houden van
elkaar.

Jonette

Op 30 september zijn Gerco en Jonette de trotse ouders geworden van
Geert. Hij is het broertje van Esmee.
Vanaf 27 december zal Jonette haar werkzaamheden in de oranje groep op
de maandag, dinsdag en vrijdag weer oppakken.

Stage

• Mijn naam is Jolien Oosterlee. Ik doe de opleiding
pedagogisch medewerker niveau 3 en ik zit in mijn
eerste schooljaar. Ik kom vanaf 16 november stagelopen op dinsdag en woensdag in de oranje groep.
Ik heb er heel veel zin in!
• Tijdens de kerstvakantie zal Sterre op maandag en
dinsdag haar maatschappelijke stage invullen bij de
oranje groep.

Geboren

Kalender
November
8
10
18
20
23

Hugo wordt 3 jaar
Anne is jarig
vergadering oudercommissie
Sarah wordt 4 jaar
Jeftha wordt 4 jaar

• Lukas heeft op 22 september een zusje gekregen.
Ze heet Sophie.
• Op 1 oktober heeft Anne een
zusje gekregen. Ze heet Fleur.
• Noor en Jort hebben op 12
oktober 2 broertjes gekregen. Ze
heten Han en Tuur.
• Op 9 november heeft Jan
een zusje gekregen. Ze
heet Femme Fleur.

December

15 Noralyn wordt 4 jaar
19 Elim wordt 2 jaar
		 Jonette is jarig
23 Luca wordt 2 jaar
20 Nina is jarig
27 Rhodé wordt 4 jaar
29 Sem wordt 4 jaar

Afscheid

in de gele groep:
• Donderdag 28 oktober was
Anne-Sophie voor het laatst.
• Rhodé neemt op woensdag
29 december afscheid.
in de oranje groep:
• Sarah is op vrijdag 19 november voor
het laatst bij Joepie.
• Jeftha neemt op dinsdag 23 november
afscheid.
• Donderdag 30 december neemt
Noralyn afscheid.
• Sem neemt na zijn verjaardag afscheid.
Anne-Sophie, Sarah, Jeftha, Noralyn,
Rhodé en Sem gaan allemaal naar
Welkom
de basisschool.
in de oranje groep:

• Wim (2 jaar) komt
vanaf 11 november iedere
donderdag.
• Woensdag 17 november
is de eerste Joepie dag
voor Joline (3 maanden).

Volg ons:
Oosteinde 43 3366 BG Wijngaarden t. (0184) 42 53 59 www.joepie.nu

