Nieuwsbrief
september en oktober 2018
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Maandag 20 augustus heeft Sarina afscheid
genomen bij Joepie. Ze heeft een nieuwe
baan als docent Nederlands.
Inmiddels kunnen we melden dat Jonette
per 1 november op maandag, donderdag en
vrijdag komt werken.
Dianne hebben we als invalkracht aangenomen. Ze is komende maanden regelmatig
bij Joepie te zien.
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De eerste week van september zijn we met bijna
alle kinderen in ’t Wingerds Hof geweest. Dat was
in het kader van ons project ‘restaurant’. De kinderen
hebben er geluncht.
Ook bij Joepie hebben we veel geproefd.
Bijvoorbeeld snoeptomaatjes, speculoos,
mango, gestampte muisjes en meloen.
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De laatste week van augustus zijn we gestart
met het bijbelverhaal over de schepping.
Vanaf 17 september staat het verhaal van Ruth
centraal. Zij is de overgrootmoeder van koning
David, waar we van half oktober tot half
november de kinderen over vertellen.
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Op 10 september starten we met het thema
sporten. We zullen dan regelmatig gebruik
maken van de peutergym-materialen. Onze
‘hometrainer’ halen we van zolder en de kinderen zullen dan vaker met ballen spelen.
In oktober werken we weer over de herfst. Het
is de bedoeling dat we dan slakken gaan zoeken
en ze gaan bestuderen.
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Stichting Joepie - eerste klas kinderopvang
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Oudercommissie
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De eerstvolgende vergadering van de oudercommissie
vindt plaats op 11 september. De volgende onderwerpen
zullen dan onder andere aan de orde komen: beleidsplan
voor veiligheid en hygiëne, evaluatie van het zomerfeest, het uurtarief van 2019 en het werkplan van 2019.
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Maandag 3 september is de eerste stagedag van
Naomi. Ze zal het komende half jaar iedere maandag
bij ons haar uren invullen.
Dorine start op dinsdag 4 september haar stage bij
Joepie. Ze zal dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
bij ons zijn.
Liza is vanaf 3 september op maandag, dinsdag en
vrijdag bij ons voor haar stage. Ze vult de uren in
als Naomi en Dorine er niet zijn.
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Vanaf 1 januari 2023 is het verplicht dat alle pedagogisch medewerkers de taaltoets op een bepaald
niveau moeten hebben behaald. In de maanden
september en oktober zullen deze toetsen plaatsvinden en dan hopen we dat alle collega’s, die
nog geen 3F-niveau hebben het certificaat in
ontvangst kunnen nemen.
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Regelgeving
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Siebe graag rondjes rijdt op de rode loopauto?
Emma hard schatert als de juf haar kietelt?
Ezrah smult van de aardbeienjam?
Louise a. niet kon stoppen met knippen?
Jeftha Nina, het Joepiekonijn, erg interessant vindt?
Féline de pop bij Joepie ‘borstvoeding’ geeft?
Fender lekker chillt op de glijbaan?
Senn koffie zet en aan iedereen uitdeelt?
Rosaline de juffen graag helpt? Ze goed raad weet
met een vaatdoek?
Koosje de hele dag liedjes zingt?
Mia door Joepie heen gaat om alles te bekijken?
Thies graag met de loopauto speelt? Maar er zelf
niet op gaat zitten?
Jarik de laatste weken verzot is op smeerkaas?
Fem graag stept?
Joah niet zelf van de glijbaan gaat? Hij de loopauto
laat glijden?
Finn een hele hoge toren van duplo kan bouwen?
Lucie op het plein een kampvuur maakt?
Moos z’n verjaardagsfeestje een serieuze
aangelegenheid vond?
Seth door Joepie scheurt op de bakfiets?
Marilène zichzelf een kanjer noemt?
Bram over het Joepieplein racet met de blauwe loopfiets?
Noé smult van de watermeloen?
Annick al goede vrienden is geworden met onze
handpop Puck?
Jaïn graag met de boerderijdieren speelt?
Noor smult van haar fruithap?
Esmee geniet van het buiten spelen?
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Wist u dat...

Kalender
September

1 Emma wordt 3 jaar
4 Vida wordt 3 jaar
9 Joah wordt 3 jaar
16 Lucie wordt 4 jaar
		
Ruth wordt 2 jaar
17 Demi is jarig

Geboren

• Ruth heeft op 10 juli
een broertje gekregen.
Hij heet Judah. In oktober
komt Judah met zijn zus
mee naar Joepie.
• Op 24 augustus heeft
Tyke een zusje gekregen.
Ze heet Lily.

Oktober

6 Fynn wordt 2 jaar
10 Jamie wordt 2 jaar
		
Fotograaf bij Joepie
11 Fotograaf bij Joepie
27 Veerle wordt 1 jaar

Afscheid

Maandag 10 september
neemt Lucie afscheid
bij ons. Na haar verjaardag start ze op de
basisschool.

Fotograaf
Woensdag 10 en donderdag 11 oktober komt de
fotograaf bij Joepie om portretfoto’s te maken van de
kinderen. De kinderen die niet op woensdag en/of
donderdag bij ons zijn worden via een intekenlijst op
de gang uitgenodigd om langs te komen.

Om alvast te noteren
De oudergesprekken vinden dit jaar plaats op maandagavond 12 november, dinsdagavond 13 november en donderdagavond 15 november. Alle ouders krijgen een uitnodiging
waar de datum en de tijden op worden vermeld.

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

