
Stichting Joepie - eerste klas kinderopvang

De meeste kinderen hebben hun vakantie 
achter de rug en een enkeling heeft het nog 
tegoed. Bij Joepie zijn we na de zomerslui-
ting gestart met het thema ‘De dierentuin’. 
We hebben de liedjes ‘de krokodil ligt in 
het water’ en ‘olifantje in het bos’ vaak ge-
zongen met de kinderen. Elmer, de kleur-
tjesolifant is inmiddels een bekende geworden voor de peuters.

Bijbelverhalen
Tot 3 september is het scheppingsverhaal verteld en zongen veel kinderen 
het liedje ‘zeg wie heeft gemaakt’ mee of ze maakten alleen de bewegingen 
die bij het liedje horen.
Vanaf 6 september tot en met 8 oktober vertellen we het verhaal van  
Bartimeüs die door Jezus weer kan zien.
Daarna staat tot in november het verhaal over de storm op het meer  
centraal.

Nieuwsbrief
september en oktober 2021
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Wist u dat...
• Hugo graag racet over het plein?
• Noor verteld heeft over het bezoek aan de dierentuin?  

Ze pinguïns had gezien met armbanden om?
• Xem het leuk vindt om buiten te voetballen?
• Jeftha graag samen met Jop boekjes leest?
• Annemarie het liefst later Sinterklaas wil worden?  

Ze nog even aan mama moet vragen of dat mag?
• Pim het liefst de hele dag met de dierentuindieren speelt?
• Floris een treinbaan maakt bovenop de kast? Hij erg  

trots is op het resultaat?
• Jop als hij buiten op de auto zit hij heel hard  

‘toet toet’ roept?
• Hailey tijdens het spelen even tussendoor met  

de juf gaat knuffelen?
• Anne bij Joepie vertelt dat ‘mijn mama naar een  

mensen tandarts gaat’?
• Jan de groep schoonmaakt met een bezem van buiten?
• Simon het liefst meedoet met de grote kinderen?
• Benja de juffen onder hun voeten kietelt?
• Jort vdp. tijdens het spelen gezellig zingt?
• Joël tegen zijn speelgoed kletst?
• Noralyn zegt dat baby-broertjes uit een ei komen?
• Neylan heel graag naar de schapen kijkt?
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Wist u dat...
• Rhodé heel hard roept naar de juffen als ze die  

onderweg tegenkomt?
• Yill enthousiast mee klapt als we gaan zingen? 
• Julia graag andere kinderen opzoekt? Ze dan naast  

hen gaat spelen?
• Jad trots zijn nieuwe brooddoos laat zien die hij over  

een poosje mee naar de basisschool mag nemen?
• Ize b. graag bij Joepie in de tuin werkt? Ze dan gaatjes 

maakt voor alle dieren?
• Judah graag samen met Cas op de bank een boek leest?
• Sett het heel leuk vindt om naar de schapen aan  

de overkant bij buurman Hans te kijken?
• Lily elke week zegt: “Ik ga morgen trakteren”.
• Lola overal enthousiast aan mee doet?
• Fabian graag wil weten wat de juffen bewaren?  

Hij dit checkt in de kasten? 
• Lukas zelf gaat bidden als de juf bidt met de kinderen?
• Evi de kaartjes van de bakjes interessant vindt?
• Isabella het leuk vindt om zich in het keukentje te  

verstoppen?
• Benjamin dr. naar alle kinderen lacht?
• Liv heel goed naar de juffen kijkt als ze liedjes  

zingen? Ze nieuwe liedjes probeert mee te zingen?



Projecten
Het project ‘Zintuigen’ staat van 6 september tot en met 1 oktober op de 
planning.
Vanaf 11 oktober werken we met de kinderen over de herfst. 

 

Oudercommissie
Op 16 september is de eerstvolgende vergadering met de oudercommissie.
Er zal onder andere gesproken worden over het uurtarief van 2022.

Inspectiebezoek
Dinsdag 17 augustus kregen we een onaangekondigd bezoek van een  
inspectrice van de GGD. Ze heeft in de beide groepen het pedagogisch 
klimaat geobserveerd en was tevreden over de heersende sfeer binnen de 
groepen.
Bij nader onderzoek bleek dat de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van een 
bestuurder van de stichting onvolledig was aangevraagd. Inmiddels is er via 
justitie een nieuwe VOG aangevraagd en toegekend.
Verder bleek onze versie van ‘de meldcode voor kindermishandeling en 
grensoverschrijdend gedrag’ niet voor de kinderopvang te zijn. Hiervoor is 
inmiddels een nieuwe versie gedownload.

Zwangerschapsverlof Jonette
Inmiddels is Jonette met zwangerschapsverlof. De planning van de ver- 
vanging is wat gewijzigd. Totdat Marieke gediplomeerd is zullen Rachel 
(maandag) en Yvonne (dinsdag en vrijdagochtend) werken. Rond oktober  
zal Marieke haar opleiding volledig hebben afgerond.



Stagiaire in de gele groep
Mijn naam is Rosanne Troost en ik ben 18 jaar. Ik zit op 
het Hoornbeeck college in Rotterdam en ik volg daar de 
opleiding pedagogisch medewerker niveau 4. Dit jaar zit 
ik in het tweede leerjaar. 
 
Vanaf 30 augustus 2021 t/m 4 februari 2022 zal ik te zien 
zijn bij kinderdagverblijf Joepie. Dinsdag, woensdag, don-
derdag en vrijdag zijn mijn stagedagen. Ik wil graag bij 
een kinderdagverblijf stage lopen, omdat ik hier later mijn 
werk van wil maken. Het werken met kinderen vind ik 
ook super leuk om te doen. Het geeft mij een heel vrolijk en fijn gevoel om 
met kinderen bezig te zijn en hen wat te leren. Mijn passie ligt echt in het 
werken met kinderen. Ik vind het belangrijk dat de kinderen een vertrouwde 
omgeving ervaren. En dat ze zich thuis voelen. Ik hoop op een leerzame tijd 
bij kinderdagverblijf Joepie en ik heb er erg veel zin in.

Oudergesprekken
In de week van 25 oktober vinden oudergesprekken plaats. We zijn er nog 
niet uit of we dit telefonisch doen of fysiek bij Joepie.
De ouders die in oktober aan de beurt zijn ontvangen hier een uitnodiging 
voor. De andere ouders worden in maart uitgenodigd. 
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Volg ons:

Kalender

September
 16 vergadering oudercommissie
 23 Liv wordt 2 jaar 
 25 Maas wordt 3 jaar 
 27 Ize b. wordt 4 jaar 
 30 Jad wordt 4 jaar 

Oktober
 3 Eline wordt 2 jaar 
 8 Seth wordt 2 jaar 
 9 Zeïrah wordt 1 jaar 
 19 Julia wordt 1 jaar 
 24 Ties wordt 3 jaar 
 27 Veerle wordt 4 jaar 

Afscheid
in de gele groep:

• Op 18 augustus heeft Elza 
afscheid genomen. 

• Jad neemt dinsdag 28 sep-
tember afscheid.

• Ize b. is vrijdag 24 september 
voor het laatst.

in de oranje groep:
• Vrijdag 29 oktober 

neemt Veerle afscheid.

Welkom
in de oranje groep:

• Op donderdagmiddag 2 sep-
tember was Rachel (3 jaar) voor 

het eerst. Ze komt ook iedere maan-
dagmiddag naar Joepie.

• Seth (4 maanden) komt eind oktober 
voor het eerst op donderdag.

in de gele groep:
• Sinds 1 september komt Liv (bijna 2 

jaar) op woensdag en donderdag.
• Seppe (6 maanden) en Noah (3 

maanden) starten in oktober. Seppe 
komt op dinsdag en vrijdag  

spelen en Noah op maandag, 
woensdag en vrijdag.

Geboren
Op 4 augustus 

heeft Xem een zusje 
gekregen. Ze heet 

Bowie.


