Nieuwsbrief
september en oktober 2019

Na de zomersluiting hebben de kinderen veel buiten
gespeeld en zijn we gestart met het thema kunst.
Er staan echte kunstwerken in de beide groepen.

Bijbelverhalen

Vanaf 9 september starten we met het verhaal over de schepping.
Het verhaal dat Jezus de storm op het meer tot stilstand brengt vertellen we
de kinderen vanaf maandag 14 oktober. Het liedje ‘In een scheepje over zee’
van Elly en Rikkert zingen we met de kinderen.

Project

Veel kinderen vinden het bij Joepie leuk om in de tuin
te spelen. Hierdoor zijn we geïnspireerd voor het
project van september. We gaan met de kinderen over
de tuin werken. In oktober starten we met het thema
‘Herfst’. Dit jaar ligt het accent op de paddenstoelen.

Stichting Joepie - eerste klas kinderopvang
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• Moos het liefst de hele dag met de duplo
auto’s speelt?
ah
• Marilène graag vertelt over haar broertje?
• Noor het liefst de hele dag op de bakfiets rondjes rijdt?
• Noé het leuk vindt om met waterballonnen te spelen?
• Annick de puppy’s bij de geitenboerderij erg lief vond?
• Esmee iedereen enthousiast vertelde over hoe leuk
ze haar vakantie vond?
• Mats het leuk vindt om de puzzel-snelweg te maken?
• Xem één van de juffen onder de voeten kietelde?
• Thijmen het jammer vond dat de regenboogpuzzel van
de spel-o-theek weer teruggebracht moest worden?
• Lucas onze Bob de Bouwer is? Hij alles kan maken?
• Seppe de juffen en de kinderen het liedje geleerd heeft
over mama shark?
• Jaïn het leuk vindt om in de speeltuin op de trekker
te rijden?
• Jeftha graag helpt bij het leeghalen van de
vaatwasser?
• Hugo het spannend vond dat de geit van de
geitenboerderij dichtbij kwam?
• Ard-Jan van duplo hoge torens bouwt?
• Rhodé genoten heeft van haar verjaardagsfeest?
• Ezrah in de speeltuin allerlei stunts uithaalde?
• Annemarie enthousiast meeklapt als we
liedjes zingen?
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• Siebe van blokken een ‘babriek’ (fabriek) heeft gemaakt
waar ze ‘spestiek’ (plastic) maken?
• Jad steeds voor zichzelf klapt, bijvoorbeeld als hij iets
heeft opgeruimd of als zijn boterham op is?
• Rosaline de juffen graag een handje helpt?
• Mia het keukentje als opstapje gebruikt om te kijken
wie er wordt verschoond op de commode?
• Thies in het weiland niet alleen de schapen zag, maar
ook de trekker in de verte?
• Renz met veel belangstelling naar de kraan keek die we
onderweg naar de speeltuin tegenkwamen?
• Finn graag op de trekker zit?
• Judah zich prima kan vermaken met de speelgoeddieren bij het kleine tafeltje?
• Jouk het leuk vindt om bij Joepie te verven?
• Ize op alle vragen ‘ja’ antwoordt?
• Noralyn op alle vragen ‘nee’ zegt?
p.
• Joas het interessant vond om aan de speelslijm
te voelen?
• Lily lief grinnikte toen haar broer Tyke bij haar stond?
• Daniël geniet van het zingen?
• Lola dr. fans heeft bij Joepie? De grote meiden
haar voorlezen en speelgoed geven?
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Oudercommissie

Dinsdag 10 september zal de eerstvolgende vergadering van de
oudercommissie plaatsvinden.

Zwangerschapsverlof

Het verlof van Jonette is begin september weer ten einde en na enkele
vakantiedagen zal vrijdag 20 september haar eerste werkdag weer zijn in
de oranje groep. Naast de vrijdag blijft Jonette ook op maandag en dinsdag
werken.
Vanwege de rugklachten tijdens de zwangerschap werkt Anne momenteel
halve dagen binnen de groep. Haar laatste werkdag zal donderdag
10 oktober zijn. De vervanging van Anne is als volgt geregeld:
maandag - Pauline
dinsdag - Hanneke
woensdag - Joanne
donderdag - Joanne


Stagiaires

Vanaf de tweede week van september zijn in de gele groep Loïs (maandag
en dinsdag) en Karen (woensdag, donderdag en vrijdag) onze stagiaires.
In de oranje groep komen vanaf september Marieke (maandag en dinsdag)
en Rachel (woensdagochtend, donderdag en vrijdag) stagelopen.

Kalender
September
10
16
17
25
27
30

vergadering oudercommissie
Ruth wordt 3 jaar
Demi is jarig
Maas wordt 1 jaar
Ize wordt 2 jaar
Jad wordt 2 jaar

Oktober
6
10
24
27

Fynn wordt 3 jaar
Jamie wordt 3 jaar
Ties wordt 1 jaar
Veerle wordt 2 jaar

Om alvast te noteren

Welkom

in de gele groep:
• Sinds maandag 2 september
komt Jurre (bijna 1,5 jaar)
elke maandag bij ons.
• Woensdag 4 september start Elza
(4 maanden)
• Joshua (bijna 2,5 jaar) start maandag
9 september.
in de oranje groep:
• Sinds 29 augustus komen Philou en Vic
(beiden 1 jaar en 3 maanden) iedere week
op woensdagmiddag spelen.
• Febe (bijna 6 maanden) is sinds
2 september iedere maandag en op
donderdag om de week bij ons.
• Jop (4 maanden) komt vanaf 1 oktober samen met zijn zus Tess op
dinsdag mee naar Joepie.

Donderdagochtend 7 en vrijdagochtend 8 november komt de fotograaf
bij Joepie om portretfoto’s van de kinderen
te maken. Voor kinderen die niet op
donderdag- en/of vrijdagochtend bij Joepie
zijn komt in oktober een intekenlijst in
de gang te hangen.

Geboren

• Op 25 juli is
Rosie geboren. Ze is
het zusje van Lola p.
• Marilène heeft op 14
augustus een broertje
gekregen. Hij heet
Bernard.

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

