
Stichting Joepie - eerste klas kinderopvang

Na de bijzondere zomerperiode waarin 
het coronavirus nog steeds aanwezig is 
zijn we dankbaar dat we de kinderen 
en de ouders in gezondheid kunnen 
ontmoeten. 
In de maand augustus hebben we met de kinderen veel 
gebruik gemaakt van de tuinsproeier en genoten van de schaduw van de 
plantaan op het Joepie-plein.
Vanwege het project ‘hulpdiensten’ is de ambulance een keer bij ons ge-
weest en de politie met de auto. De kinderen konden in de ziekenauto en in 
de, politieauto kijken. De conclusie was aan het einde van de bezoeken dat 
de sirene erg hard klonk.

Projecten
Het thema ‘De bakker’ is op maandag 7 september gestart. De kinderen gaan 
onder andere zelf koekjes bakken.
Vanaf 12 oktober start het project ‘Herfst’. Dit jaar staat de spin centraal. Het 
is de bedoeling dat we op spinnenjacht gaan en zo spinnen van dichtbij goed 
kunnen bestuderen.

Nieuwsbrief
september en oktober 2020
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Wist u dat...
• Veerle van puzzelen houdt?
• Jenthe een ‘baloen’ (meloen) heel lekker vindt?
• Jessie het gezellig vindt om met de leidsters te kletsen?
• Ties graag ‘kookt’ als hij bij Joepie is?
• Louise dg. het leuk vindt om boeken te ‘lezen’?
• Sarah voorkeur heeft voor de roze step? Ze daar  

heel snel mee kan steppen?
• Joris graag op de trekker in de speeltuin zit? 
• Emma voor de kleine kinderen zorgt? Ze genoeg  

speelgoed van haar krijgen om mee te spelen?
• Jamie andere kinderen graag aan het lachen maakt?
• Maas het liefst de hele dag rondjes rijdt op de trekker?
• Manuel graag in de brandweerauto zit?
• Febe onze poppenmoeder is?
• Sem bij al het fruit waar hij een gat in ziet, roept:  

‘oh, oh, rups’?
• Jedidja het liefst in de speelgoedmand zit?
• Seth heel de groep rond tijgert?
• Naomi tijdens haar spel Joepieliedjes zingt?
• Jort tijdens het buitenspelen graag op de rode auto zit?
• Tess het liefst de hele dag boekjes leest?
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Wist u dat...
• Fynn vindt dat de ambulance alleen mag komen als  

er iemand ‘bewond’ is?
• Louise m. erg enthousiast reageerde toen ze hoorde  

dat we tosti’s gingen eten?
• Davinah heel hard om haar zelf bedachte liedjes lacht?
• Flore graag een mondkapje wilde knutselen?
• Kyano het maar wat interessant vond toen de politie  

op bezoek kwam?
• Lola p. het liefst de hele dag met de dokterspullen speelt?
• Anne-Sophie als ze binnenkomt bij Joepie altijd gelijk  

met Fynn gaat spelen?
• Cas iedere keer als we het liedje van Daniël gaan  

zingen; hij ook ‘Jona, Jona’ wil zingen?
• Elza altijd eerst de druiven opeet voordat ze aan  

het andere fruit begint?
• Jen heel vriendelijk kan lachen?
• er voor Elim geen kleed groot genoeg is? Hij er altijd  

vanaf gaat? Behalve bij het kunstgras in de speeltuin?
• Senn gaat lachen en kletsen als hij bij de juf op schoot zit?
• Luca van blijdschap hard met z´n benen gaat trappelen?
• Eline erg lenig is? Ze op veel manieren in de  

kinderstoel kan zitten?
• Lois graag een rollenspel speelt? Ze soms een  

dokter is en een andere keer als kok werkt?



Bijbelverhalen
Vanaf 7 september tot en met 4 oktober vertellen  
we de geschiedenis van Ruth en Boaz.
Het verhaal over David, het achterkleinkind van Ruth en Boaz, wordt vanaf 
12 oktober tot en met half november aan de kinderen verteld.
 

Inspectiebezoek
Dinsdagmiddag 4 augustus heeft een onaangekondigd inspectiebezoek 
plaatsgevonden. De inspectrice van de GGD heeft in de beide groepen 
geobserveerd. Haar aandacht ging met name uit naar het pedagogisch  
handelen binnen de groepen. Het verslag van het bezoek is inmiddels te  
vinden op de Joepiewebsite: www.joepie.nu 

Oudercommissie
Dinsdag 22 september staat de volgende vergadering met de leden van de 
oudercommissie gepland. Het verslag van het inspectiebezoek staat onder 
andere op de agenda.
In 2021 ontstaan er 3 vacatures binnen de oudercommissie, omdat de  
kinderen van 3 ouders 4 jaar worden. De eerste vacature ontstaat aan het 
begin van het jaar en de 2 andere vacatures na de zomervakantie.
Belangstellende ouders kunnen contact opnemen met de voorzitter van de 
oudercommissie: Reinier Bakker, e-mail: reinierbakker85@gmail.com
 

Corona-maatregelen
• Helaas blijft de 1,5 meter afstand nog steeds van kracht tussen de volwas-

senen. Dit betekent ook dat de overdracht van de kinderen nog steeds in 
de gang plaats blijft vinden en de tassen direct aan de kapstok gehangen 
kunnen worden. 

• Voor de komende periode verwachten we dat de kinderen aan het einde 
van de dag binnen zijn. Om de contactmomenten te beperken vinden we 
het verstandiger als kinderen binnen door één persoon worden opge-
haald. 

• Inmiddels weten de kinderen de momenten en het aantal tellen van het 
wassen van hun handen al heel goed. Sommigen kunnen zelf al zeep pak-
ken en hun handen met een papieren doekje droogmaken.

• De afgelopen periode hebben gelukkig weinig kinderen last gehad van 
koorts. We hopen dat dit de komende periode ook het geval is, zodat ze 



bij ons kunnen spelen. Bij een temperatuur van 38 graden moeten we 
helaas ouders bellen om kinderen op te (laten) halen.

• Als kinderen neusverkouden zijn en/of hoesten mogen ze bij ons komen 
spelen.

 

Oudergesprekken
We waren gewend om met alle ouders eind oktober/ begin november de 
ontwikkeling van hun kind(eren) te bespreken. Vanaf dit jaar hebben we een 
andere planning. Ouders worden in oktober of in maart uitgenodigd voor 
het gesprek. De reden is dat we ouders niet meer heel laat op de avond uit 
hoeven te nodigen. De ouders die voor de gespreksronde van oktober wor-
den uitgenodigd ontvangen hier een uitnodiging voor waar de datum en de 
tijd op staat. Deze kinderen krijgen in de week van 5 oktober hun map mee 
naar huis om rustig te kunnen bekijken.

Stagiaires
Ook dit schooljaar hebben we bij Joepie stagiaires. Zij stellen zich voor: 
• Mijn naam is Marieke van der Rhee, ik ben 18 jaar en 

kom uit Alblasserdam. Ik volg de opleiding Gespeciali-
seerd Pedagogisch Medewerker op het Da Vinci College 
in Dordrecht en zit momenteel in mijn 3e (en laatste) 
jaar. In het afgelopen schooljaar heb ik al stage gelopen 
bij Joepie in de oranje groep. Het komende schooljaar 
zal ik t/m 18 juni stage lopen in de gele groep. Mijn 
stagedagen zijn woensdag, donderdag en vrijdag. Ik 
heb er erg veel zin in! Ik hoop op een goed contact en 
gezellige en leerzame tijd hier bij Joepie. 

• Mijn naam is Verena de Baat, ik ben 18 jaar en kom 
uit Sliedrecht. Ik zit nu in het 3de jaar van de opleiding 
Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker niveau 4 op 
het Albeda college in Rotterdam. Dit jaar kom ik bij 
Joepie stage lopen, ik heb er erg veel zin in! Ik kijk er 
naar uit om de kinderen in veiligheid maar vooral ook 
in gezelligheid te kunnen ondersteunen. Ik ben er tot de 
zomervakantie op woensdag, donderdag en vrijdag.

• Vanaf 14 september start Floortje als stagiaire in de oranje groep op de 
maandag en de dinsdag. Ze hoopt in het voorjaar van 2021 haar studie als 
Pedagogisch Medewerkster af te ronden.
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Volg ons:

Kalender

September
 10 Fotograaf
 11 Fotograaf
 16 Ruth wordt 4 jaar 
 22 vergadering 
  oudercommissie  
 24 Karen is jarig
 25 Maas wordt 2 jaar 
 27 Ize wordt 3 jaar 
 30 Jad wordt 3 jaar 

Oktober
 3 Eline wordt 1 jaar 
 6 Fynn wordt 4 jaar 
 8 Seth wordt 1 jaar 
 10 Jamie wordt 4 jaar 
 12 oudergesprekken
 13 oudergesprekken
 15 oudergesprekken
 24 Ties wordt 2 jaar 
 27 Veerle wordt 3 jaar 

Wijziging op woensdag
Na de zomervakantie zijn er op de  
woensdag wat wijzigingen van leidsters.
Bij de gele groep werken Karen en Karin  
samen en bij de oranje groep werkt  
Pauline samen met Rachel.

Afscheid
in de oranje groep:

• Moos neemt op maandag 
21 september afscheid.

• Op woensdag 7 oktober is  
Jamie voor het laatst. 

in de gele groep:
• Op vrijdag 4 september was  

Ruth voor het laatst.
• Fynn neemt maandag  

5 oktober afscheid.
• Jouk is woensdag 14 oktober 

voor het laatst.
• Joas neemt donderdag 

29 oktober afscheid.

Welkom
in de oranje groep:

• Anne (2 jaar) komt vanaf 3 septem-
ber op donderdagochtend.

• De broertjes Joris (2 jaar) en Simon  
(1 jaar) spelen vanaf 4 september bij ons.
• Jan (7 maanden) komt vanaf woensdag  

9 september.
• Joah (4 maanden) komt in oktober elke vrijdag  

met zijn zus Ize mee.
• Na de herfstvakantie komt Benjamin (bijna 4 maanden) 
met zijn zus Annemarie mee op ma- en woensdagochtend.

in de gele groep:
• Luca (9 maanden) komt sinds 10 augustus op  

maandag en dinsdag. 
• Vanaf 1 september is Eline (bijna 1 jaar) op de  

dinsdag en woensdag bij ons.
• Vrijdagochtend 4 september komt Lois (3 jaar)  

voor het eerst.
• Donderdag 10 september is Sett  

(1 jaar) voor het eerst.
• Op 17 september komt Rhodé  

(2,5 jaar) voor het eerst op 
woensdagochtend.

Geboren
• Op 31 augustus 
heeft Cas 2 zusjes 

gekregen. Ze heten 
Evi en Ize.


