Nieuwsbrief winter 2017

Beste ouders en kinderen,
We zijn alweer een poosje begonnen aan het nieuwe jaar, de kerstversieringen liggen weer op zolder
en we zijn druk met het maken van nieuwe knutsels voor op de groepen. Zoals altijd werken we met
alle kinderen aan verschillende leuke activiteiten, of dat nou voorlezen is, bewegings activiteiten of
knutselen, we proberen elk kind een ontwikkelings gericht aanbod te geven.
Er zijn inmiddels weer een aantal kinderen 4 jaar geworden waardoor ze zijn doorgestroomd naar de
bso. Leuk te zien dat de meeste kinderen na onze dagopvang blijven op de naschoolse opvang. Wist u
dat we daar voor, tussen, naschoolse opvang en vakantie opvang aanbieden en dat we op elke school
en schooltijd in de omgeving zijn afgestemd? U kunt zelf bepalen of u 46 of 52 weken per jaar opvang
nodig heeft en ook bij de bso zijn we heel flexibel dus als u flexibele of incidentele opvang nodig
heeft is dat ook altijd mogelijk. Voor informatie over de naschoolse opvang en de eventuele
doorstroming vanaf de dagopvang kunt u bij ons terecht. U bent ook altijd welkom voor een
rondleiding boven om de ruimtes en de mogelijkheden te bespreken.
Dan staan er weer tal van leuke activiteiten op het
programma voor 2017, wat dacht u van carnaval, het
voorleesontbijt, bezoek van de paashaas etc. Wij hebben
weer veel zin in het komend jaar en hopen dat we de
kinderen weer een gezellig jaar kunnen aanbieden. Heeft
u vragen, opmerkingen of tips voor ons? Wij horen deze
graag natuurlijk!

Volgt u ons al op facebook?
https://www.facebook.com/pages/Ki
nderopvang-DePoppenkast/319317868125850

De nationale
voorleesdagen
Op 25 januari gaan de
nationale voorleesdagen
weer van start en
natuurlijk doen wij daar
weer aan mee! We
starten op woensdag de
25ste met het gezellige
voorleesontbijt voor alle
kinderen. Er komen weer
kinderen van beide
basisscholen uit Egmond
aan den Hoef om voor te
lezen uit de daarvoor
geselecteerde boeken.
Ook zullen we deze
dagen extra aandacht
besteden aan het
voorlezen aan jonge kinderen, wist u dat u al vanaf 3 maanden kunt gaan zitten met uw baby om een
boekje te bekijken? Meer informatie vindt u op de groep bij onze medewerkers.

Tarieven 2017
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft gelezen zijn onze tarieven per 1 januari weer aangepast, het is
belangrijk dat u zelf de belastingdienst hiervan op de hoogte stelt. Dit is belangrijk voor uw toeslag.

Uw kind op de foto
Bij het tekenen van de overeenkomst met
onze opvang tekent u ook voor het lezen van
de huisregels, we willen u er weer even aan
herinneren dat u toestemming geeft voor het
gebruiken van de foto waar uw kind op staat
voor de nieuwsbrief, een foldertje of andere
promotie doeleinden. Op facebook plaatsen
we de kinderen niet herkenbaar in beeld,
meestal van de achterkan of uit de verte.
Indien u niet wilt dat wij foto’s plaatsen waar
uw kind op staat verzoeken wij u om dat aan
ons te laten weten, bij voorbaat dank. Voor
de foto pagina op de website heeft u een
wachtwoord nodig, deze kunt u op de groep
aanvragen of via een mail.

Schoenhoesjes
Wilt u er rekening mee houden dat u bij de dagopvang, dus beneden, gebruik maakt van de hoesjes
bij de ingang van de deur? Vooral met dit natte weer en het gebruik van strooizout willen we
voorkomen dat de groepsvloeren erg vies worden. Er kruipen kleine kinderen over de vloer. Vast
bedankt voor uw medewerking. De leidsters dragen werkschoenen waarmee ze niet buiten lopen.

Nieuws van groep 3
Inmiddels zijn we al druk bezig met het nieuwe thema de kleine walvis en
de winter, maar we blikken graag nog even terug op afgelopen periode.
Inmiddels is de kerstboom alweer de deur uit en zijn we fris en fruitig
begonnen aan het nieuwe jaar.
Wat hebben we ons kunnen uitleven met knutselen afgelopen kerst. Zo zijn
er weer mooie kerstlichtjes naar huis gegaan, hopelijk hebben deze mooi
gebrand tijdens kerst!?
Ook zijn er kerstkransen gemaakt, kerstbomen geplakt en sterren geverfd.
Er zijn hier en daar wat baby’s met gekleurde nageltjes naar huis gegaan, er is weer hard gewerkt.
Op de groep vinden we af en toe nog steeds wat verdwaalde glitters..
Ook is deze periode een tijd geweest van allemaal nieuwe ontwikkelingen bij de kinderen op de
groep
Zo hebben we afscheid moeten nemen van Kesz en Stijn, zij zijn 4
geworden en gaan nu naar school. En extra leuk voor de mannen
zitten ze nog bij elkaar in de klas en spelen ze op dezelfde dag op de
bso! Op de groep missen we ze nu al.
Ook mogen we gelukkig nieuwe kinderen verwelkomen die we een
gezellige tijd bij ons wensen, welkom Emma, Lily, Gode, Bowine, Ilse,
Juul en Ties.
Natuurlijk genieten we van alle kinderen die bij ons op de groep
komen spelen en zijn trots op alle nieuwe dingen die ze leren.
Zo kan Juna tot ieders verassing al lopen en stapt ze de hele groep
over! Verder vind ze het vooral leuk om overal op te klimmen,
uiteraard met grote grijns op haar
gezicht.
Ylva laat al haar dierengeluiden die ze al kan graag
horen. Natuurlijk vragen wij ook vaak of zij ze nog een keertje wil
laten horen, want het klinkt wel heel lief!
Inmiddels mogen Roza en Luuk ook boven bij de peuters spelen. Dit is
soms nog wel een beetje spannend, maar wat doen deze kanjers het
goed!
Ondertussen word er beneden op de groep veel geknuffeld. Dit vinden
vooral Emma, Lily, Ilse en Juul erg lekker.
Op schoot bij de leidsters is toch wel het fijnste plekje.
Verder word er veel geoefend met nieuwe woorden en word onze

naam af en toe door sommige ook al hard geoefend.
Aankomende tijd gaan we hard aan de slag met onze nieuwe
thema’s en hopen we nog wat echte sneeuw te mogen zien.
Groetjes Bianca en Angela

Wist u datjes van groep 3:
- Luuk inmiddels allebei onze namen kan zeggen en dit de hele dag
herhaalt?
- Dies het liefst op zijn buik in de bak van de bouwtafel ligt.
- Karlijn goed op Ilse past, maar ook op woensdag even met Nikkie
komt knuffelen
- Yannick en Jurre staan te stuiteren als ze elkaar zien en echte
maatjes zijn
- Iedereen vind dat Emma prachtige ogen heeft
- Ties helemaal gek is van de motor en loopfiets op de groep en het liefst op beide tegelijk zit
- Ylva tegen iedereen heel enthousiast haaaii zegt
- Bowine graag even een kijkje op de gang neemt.
- Wij op de gang ook ontdekkingsgerichte materialen hebben hangen voor de kinderen.
- Gode het leuk vind om ons te helpen met kleine klusjes
Wij nog heeel veel wist je datjes hebben, maar deze bewaren voor de volgende keer..

Winterse groet van groep 1!
Wat is het koud buiten!! Iedereen komt weer in winterse kleren en een dikke winterjas dus hopen we
nu allemaal dat we een beetje sneeuw krijgen om heerlijk in te spelen. Ondertussen is er op de groep
al veel gebeurd!
Zo zijn alle kindjes met hun mooie lampion langs de deuren geweest. Op de groep hadden we goed
de liedjes geoefend maar sommige kinderen vonden het een beetje spannend. Alle snoepjes
waren voor de juffen maar daar waren Koen, Ninth, Dustin, Fien en Milou het niet mee eens;-) De
juffen waren veel te groot voor snoepjes.
Na lang wachten kwamen sinterklaas en zwarte piet weer in het land. Alle kindjes waren heerlijk aan
het kletsen over de stoomboot maar ook over het sinterklaas journaal. Gelukkig waren alle pakjes er
wel met pakjesavond! Op 2 december hadden wij groot feest bij De Poppenkast. Eerst zou sinterklaas
langs komen maar die had het zoooo druk dat hij twee pietjes had langs gestuurd. Alle kindjes
vonden het toch wel erg spannend. Er werd geklopt op de deur, daar waren de pietjes dus allemaal
erg mooi zingen. De pietjes zagen gelijk dat Chris en Finn broers waren dus kregen ze lekker veel
pepernoten. Cejay zat heerlijk te smullen van de pepernoten. Floortje had een mooie tekening voor
sinterklaas gemaakt dus de pieten zouden die gelijk aan sinterkaas geven. Na de pepernoten
en het zingen werd het tijd voor cadeautjes maar in de zak van zwarte piet zaten geen cadeautjes
maar alleen pepernoten. Volgens Dustin was het een gekke piet want hij had geen cadeautjes maar
gelukkig waren de cadeautjes snel terecht. Iedereen had een mooi cadeautje en wilde er gelijk mee

spelen. Op schoot nog bij zwarte piet en daarna zwaaien want ze moesten snel weer sinterklaas
helpen.
Sinterklaas was het land nog maar net uit maar bij de Poppenkast waren er al kerstbomen. In de
kerstboom zaten allemaal lichtjes en mooie kerstballen. De groep werd ook omgetoverd tot een
kerstparadijs. Overal op de groep hingen allemaal mooie kerstknutsels en er kwamen ook allemaal
mooie raamschildering. Waar bleef toch die sneeuw? Iedere dag keken we met de kinderen naar
buiten maar er lag geen sneeuw. Voor het echt kerst was ging we bij de poppenkast lekker eten. Er
werd een mooie lange tafel gemaakt daarop kwamen allemaal mooie kerstspullen te staan. Iedereen
kreeg een eitje en een broodje knakworst maar vooral de kersthagelslag viel erg goed in de smaak bij
de kinderen dus daar waren de meeste broodjes mee versierd. Na al dat lekkere eten moesten we
allemaal even relaxen. Op het kleed werden er boekjes gelezen en er werd lekker geknuffeld met de
juf. Het was weer een gezellige kerst bij de poppenkast.
De eerste dag van het nieuwe jaar waren de kinderen aan het vertellen over vuurwerk. Wat ze
allemaal hadden gezien en hoe hard soms wel een knal was maar dat het vooral heel mooi was. Niet
iedereen had het gezien want sommige lagen heerlijk te slapen in bed. Wij wensen jullie allemaal een
gelukkig 2017!
Na alle feestdagen zijn we begonnen met het thema winter op de groep. Bij winter hoort toch echt
sneeuw zeiden de peuters maar waar is dan toch de sneeuw?! De sneeuw was opgegeten door
de gruffalo dus moeten we de gruffalo vinden want dan gaat het sneeuwen. We zijn iedere dag hard
opzoek naar de gruffalo maar die kunnen we niet vinden. Ondertussen word er ook hard gewerkt op
de groep. Er zijn ijsberen, pinguïns en sneeuwpoppen gemaakt. Alle kinderen gingen ook een sjaal
maken voor de kou. Nu heeft iedereen het weer lekker warm op de groep.
Op de groep knuffelen we ook weer heerlijk met alle
baby’s! Lekker even knuffelen met Vigo maar na een
tijdje kijkt hij liever naar de andere kinderen die zijn
toch veel leuker dan de juf. Jessie vind het heerlijk om
te knuffelen met de juffen dan gaat ze heel lief lachen
naar de juf als we tegen haar praten en voor haar
zingen. Ferre is nieuw op de groep en die vindt het
heel leuk met alle kindjes maar ook alle juffen zijn
verliefd op zijn mooie lach. Sky komt ook gezellig bij
ons spelen en is het zusje van Jill. Sky vind het heerlijk
als ze kusjes en knuffels krijgt van Jill maar een knuffel
met de juf is ook wel erg lekker. Jonah is al zo groot dat
hij liever wil spelen dan op schoot bij de juf. Hij is
lekker op avontuur op de groep. Nina gaat het liefste
de hele dag op avontuur maar heeft af en toe ook
tijd om even op schoot bij te kletsen en voor een
knuffel. En wist u dat Jasmijn en Hilde de commode
erg leuk vinden maar vooral alles graag uit de kast
halen dan lief lachen naar de juf. Daar moeten wij erg
om lachen.

Als de kinderen twee jaar zijn gaan ze mee naar peuterspeeltijd. Dat is de peuterspeelzaal van De
Poppenkast voor alle kinderen van 2/2,5 jaar oud. De afgelopen tijd zijn Floortje, Bruce,
Floor, Sepp en Doris meegegaan. Die vinden het heel leuk om boven bij de peuters te spelen.
Alle grotere peuters vinden het ook super leuk om naar boven te gaan. Ze staan s’morgens bij de
deur al te wachten tot ze naar boven mogen. Ook komen er kinderen spelen op de peuterspeelzaal
die daarna weer naar huis gaan, daar spelen we ook allemaal heel gezellig mee samen.
Er zijn kinderen ook weer vier
geworden dus moeten we helaas
weer afscheid nemen. Minke gaat
naar basisschool maar gelukkig
komt haar broer of zus hier spelen
dus zien we Minke nog wel op de
groep. Glenn, Ninth, Bo en Dustin
worden ook vier en gaan naar de
basisschool. Volgens Ninth zijn ze
nu te groot om bij de Poppenkast
te spelen maar de juffen mogen
niet mee naar school want die
moeten bij de andere kindjes
blijven. We hopen deze kinderen
op de bso weer terug te zien
natuurlijk!
Op de groep zijn er ook weer
nieuwe kindjes die komen spelen.
Barry komt op vrijdag spelen en op woensdag komt Joy gezellig spelen. Sep het kleine broertje van
Joep komt ook bij ons op de groep spelen. Op woensdag komt Nikkie ook nieuw op de groep, leuk
weer allemaal nieuwe kinderen, welkom bij de Poppenkast!
We hebben ook weer super leuk baby nieuws want Minke haar
mama heeft een baby in de buik. Isis word ook bijna grote
zus. Floortje is ook al bijna grote zus. We krijgen weer veel grote
broers en zussen, leuk hoor!
Sepp is grote broer geworden. Een zusje met de naam Elin. Hij is
super trots en heeft de hele dag zijn feestmuts op gehad!! Van
harte gefeliciteerd!!!
Op de groep hebben we ook allemaal fotomodellen. De fotograaf
is weer geweest en daar ging iedereen voor fotomodel
spelen en daar zijn ze de beste in! Volgens Mats is Nina een echt
fotomodel. De foto’s zijn super leuk geworden en wij zijn
natuurlijk super trots op onze fotomodellen.
Vanaf 1 November is Laura weer op de groep te vinden.
Volgens Dustin was Laura even op vakantie geweest maar komt
ze nu weer werken. We zijn allemaal blij dat ze er weer is.
Groetjes Alle leidsters van groep 1.

Nieuws van de bso
Renske is al aardig ingewerkt en staat veel op de groep waardoor ze inmiddels alle kinderen en de
meeste ouders wel een keer heeft gezien en gesproken. Leuk om te zien dat Renske heel gek is op
spelletjes en dus worden regelmatig alle spelletjes uit de kast getrokken en wordt er fanatiek

gespeeld. Gelukkig is het af en toe erg nat en koud waardoor ze niet alleen hoeft te spelen maar er
zijn altijd kinderen die maar wat graag aanschuiven (Vooral het scheet spel en het poepspel zijn
momenteel erg populair, hoe zou dat nou komen;-)
Ook buiten is er natuurlijk altijd veel te beleven, het is nu nog wat te kort licht om echt op pad te
gaan uit school op korte middagen,
maar gelukkig is er genoeg te doen
in de directe omgeving. We
voetballen lekker buiten naast de
poppenkast en in de voetbalkooi en
ook in de achtertuin kunnen we van
alles beleven. Binnenkort gaan we
de moestuin aanpakken want we
willen van de zomer graag weer
aardbeien, tomaten en andere
lekkere dingen in de tuin zien
groeien. En natuurlijk gaan we
lekker naar het bos, het strand en de
duinen met de kinderen.
We horen ook graag van de
kinderen zelf wat ze leuk vinden om
te doen, alle ideeën zijn welkom
voor uit school en ook in de
vakanties. Wij vinden het altijd leuk
om nieuwe dingen te proberen dus kom maar op!!
Ook de keuken is de laatste tijd goed gebruikt, we bakken en kokkerellen wat af en de kinderen
genieten hier erg van. Pannenkoeken, speculaas, pizza’s, soep, echt alles kan en mag dus we hopen
in 2017 ook in de keuken weer lekker bezig te zijn met alle kinderen.
We willen de komende tijd ook wat
projecten gaan opstarten met de
kinderen, iets als de langste sjaal breien
of de langste slinger maken oid. Indien
daar nog leuke ideeën voor zijn horen
we dat ook graag. In de
voorjaarsvakantie willen we hier mee
starten, we houden jullie op de hoogte.
En tot slot, we willen een kartonnen
dorp bouwen in de komende vakantie
dus we hebben veel grote dozen nodig.
Heeft u een grote doos van een
wasmachine of nieuwe stoel? We
zouden deze heel graag willen gebruiken

voor ons mega kartonnen dorp in de voorjaarsvakantie. Bedankt en groetjes van Rafaella, Melody en
Renske.

De Kooi ook voor kinderfeestjes!!!
Wist u dat de kooi ook te huur is voor kinderfeestjes en
informatie avonden? Zo is er al een aantal keren een
babyshower georganiseerd, kleine bijeenkomsten, informatie
avonden en worden er ook regelmatig kinderfeestjes
gehouden. Dit kan alle avonden en eventuele woensdag of
vrijdagmiddag in overleg. Als u ooit op zoek bent naar een
mooie frisse locatie kunt u altijd informatie opvragen op
kantoor, we staan u graag te woord.

Nieuws vanuit de peuterspeelzaal.
Op de peuterspeelzaal zijn wij op dit moment hard aan het werk
met het prentenboek van het jaar 2017 : 'de kleine walvis'. Van
dit prentenboek hebben wij zelf een thema gemaakt. We zijn dan
ook druk aan het zingen, knutselen, bouwen, spelen en gymmen.
En alles met het thema: walvis, storm, strand en water.
Een gezellige boel dus bij de peuters. Op woensdag 25 januari
sluiten wij dit thema af met het voorleesontbijt. Er komen dan bij
ons vanuit basisschool de Boswaid en vanuit basisschool de
Jozefschool, vier kinderen vanuit groep acht, die onze peuters
komen voorlezen. na afloop van het voorlezen gaan we gezellig met elkaar aan tafel, om te kunnen
genieten van een heerlijk uitgebreid ontbijt.

Vanaf maandag 30 januari starten wij dan weer met een heel nieuw thema, namelijk het thema
winter! Dit is een bestaand thema van de methode peuterplein waar wij op de peuterspeelzaal mee
werken. Ook deze weken staan weer bol van verschillende activiteiten om met de kinderen te gaan
doen. We zullen dan veel leren over warm en koud, ijs, sneeuw en smelten en over je warm
aankleden. Maar ook wat is winter nu eigenlijk? Hoe ziet het er
uit? Wat gebeurt er buiten met het water als het erg koud is?
We hebben er weer veel zin in om met de kinderen ook met dit
nieuwe thema aan de slag te gaan.
Het is gezellig druk boven op de peuterspeelzaal. Vandaar dat
we nu op meerdere dagen op twee groepen spelen boven. We
kijken bij het verdelen van de peuters op de twee groepen
goed naar de samenstelling van de groepen. Zo houden wij er
rekening mee dat vriendjes en vriendinnetjes bij elkaar op de groep worden geplaatst, maar ook
kinderen die nog niet zo veel samen spelen maar waarbij wij denken dat ze nog wel een klik zouden
kunnen hebben zetten we gezellig bij elkaar op de groep. Vaak is het een splitsing waarbij met name
de wat grotere peuters samen op een groep komen. Waardoor wij ze ook wat meer uitdaging kunnen
bieden.

Wist u dat?



De peuterspeelzaal begint om half 9 en duurt tot half 12, wij dus maar een paar uurtjes
samen hebben en wij dus graag om 9 uur de
kring willen opstarten



Het fijn is als u peuter dan voor 9 uur binnen is



Wij voor het volgende thema op zoek zijn naar
witte lakens en moltons



Wij ook sjaals, mutsen en wanten kunnen
gebruiken



Wij ook kinderen met een VVE aantekening
(Bijvoorbeeld bij dreigende taalachterstand)
kunnen begeleiden, dus als u vragen daarover
heeft u bij Anneke terecht kunt?



Wij er ook tijdens de peuterspeelzaal tijden er graag op uit trekken met u kind, en het dan
fijn is als u kind warme kleding bij zich heeft (muts, wanten, sjaal) want met name op de
bakfiets kan het nog erg fris zijn.

Tot ziens bij De Poppenkast namens het hele team

ER WAS EENS EEN OLIFANT EN DIE ZAT IN DE JUNGLE IN EEN
VIJVERTJE.
ER KWAM EEN MIER LANGS DIE ZEI: KOM DAT WATER UIT!
DE OLIFANT ZEGT WAAROM? DE MIER ZEGT BOOS: KOM ER UIT
OF IK BIJT JE!
DE OLIFANT IS BANG EN KOMT HET WATER UIT ZOALS DE MIER
ZEI. DAN ZEGT DE MIER: SORRY DAT IK DAT ZEI GA MAAR WEER
ZITTEN IK DACHT DAT JE MIJN ZWEMBROEK AAN HAD….

