
Nieuwsbrief lente 2017 
Kinderopvang De Poppenkast 

 
Hallo allemaal, het is weer lente en dat zullen ze 
weten bij onze opvang! Alle groepen zijn rijkelijk 
versiert met lente spulletjes, lammetjes, bloemen, 
paas knutsels, heerlijk! Het is mijn favoriet jaargetei, maar dat is het van veel 
andere mensen ook. We gaan er weer lekker veel op uit met de kinderen, naar 
speeltuintjes in de buurt maar ook naar mooie boerderijen in de buurt en 
natuurlijk de mooie bollenvelden bekijken. We wensen iedereen een heerlijke 
periode toe en natuurlijk veel plezier met het paaseieren zoeken met pasen. 
Veel leesplezier in deze nieuwsbrief, Laura Veldt. 

 
 

Zonnige groet van groep 1!!!!  
  
De zon is weer terug van vakantie dus nu mogen wij weer van de warme 
zonnestralen genieten!! GENIETEN doen wij zeker van het zonnetje!!!   
  
Wat hebben we de afgelopen tijd weer super veel leuke dingen gedaan. De kinderen 
vinden dat super leuk maar de juffen vinden het ook super leuk om te doen!!! Zo 
gingen we naar een boerderij waar we heel ver voor moesten rijden zeiden de 
kinderen dus muziekje op in de auto en gaan met ‘’die banaan’’. Bij de boerderij 
waren kleine lieve lammetjes en koeien maar ook een hond. Sommige kindjes vonden 
de hond toch best wel spannend. Onze grote Mats mocht een lammetje de fles 
geven, wat kan Mats dat al goed!!!!  
  
Met de bakfiets naar de duinen maar in de bakfiets vertelde Koen dat er kabouters 
in het bos liepen maar de kabouters waren verdwaald. Met ze allen besloten wij voor 
de kabouters een nieuw huisje te zoeken 
zodat ze lekker konden gaan slapen. In de 
duinen gingen we opzoek naar de lente en 
een huisje voor de kabouters maar we 
vonden iets spannends een echt 
‘’piratenschip’;/uitkijkpunt!!!! Nu waren we 
op eens allemaal piraten en waren de 
duinen zee geworden, wat was het een 
leuk avontuur. We vonden ook een 
zandduin dus snel omhoog klimmen met 
zijn allen en daarna wedstrijdje doen wie 
als eerste beneden was. Wat hadden we 
een lol in de duinen.   



We gingen ook nog even bij juf Sanne haar oma kijken want vanaf daar zagen we de 
hertjes veel beter. Wat een geluk hadden de kindjes daar want daar kwam de oma 
van Sanne met de koek trommel aan. We zaten lekker van onze koekjes te smullen.   
De kinderen waren het er allemaal over eens dat we vaker bij de oma van Sanne 
langs moeten voor een koekje.   
 Niet alleen de grote peuters gaan op pad maar ook gaat Patricia lekker vaak 
wandelen met de kinderen van beneden, dus de kleinere kinderen. Met een 
bolderkar vol gaan we op pad. Dat is wel erg zwaar maar gelukkig is Patricia erg 
sterk!! We zien erg veel onderweg en we zijn lekker aan het ‘’praten’’ en lachen. 
Stoppen bij de eendjes om ze broodjes te voeren maar ook een hapje brood voor 
onszelf want wij zijn ook gek op broodjes. Een speeltuintje is ook favoriet daar 
moeten we ook zeker even stoppen. Lekker van de glijbaan glijden en in het huisje 
verstoppen en als we dan weer moeten gaan dan willen we niet meer mee. In het 
huisje blijven zitten en er niet meer uitkomen, wat hebben we dan een lol!! Tijdens 
het wandelen kijken de baby’s hun ogen uit maar daar worden ze ook erg moe van 
dus we vallen soms wel eens in slaap. We genieten altijd lekker als we buiten aan het 
wandelen zijn.   
  
We zijn op de groep een paasmandje aan het 
maken want dan kan de paashaas langs 
komen om chocolade eitjes te brengen. Die 
kunnen we dan lekker opeten maar vooral 
heerlijk van zitten te smullen. De juffen op 
de groep zijn ook gek op chocolade eitjes. 
Maar als de juffen ook chocolade eitjes 
willen dan moeten ze ook een mandje maken 
want dan brengt de paashaas voor hun ook 
paaseieren. Nu wachten we rustig tot de 
paashaas ons paaseieren komt brengen.   
  
We zijn gek op onze juffen want wij hebben de leukste en liefste juffen op groep 1. 
Patricia is gek op knuffelen dus word iedereen verwend met knuffels. Wat zijn wij 
gek op de knuffels van Patricia!!!  
Ronja kan heel goed boekjes voorlezen. We vinden het altijd heerlijk als Ronja met 
ons een boekje gaat lezen. Met zijn allen op de bank zitten en allemaal aandachtig 
luisteren naar het verhaaltje.   
Laura kan heel goed spelletjes met ons spelen. Aan tafel om memorie te spelen maar 
Laura die kan niet van ons winnen want wij zijn heel goed in memorie.   
Sanne is een beetje gek. Ze kan heel leuke verhaaltjes vertellen, daar moet we 
allemaal erg om lachen.   
  
 We zijn nu wel moe van al het typen dus gaan we weer lekker spelen op de groep 
maar de volgende keer mag Patricia, Laura, Ronja of Sanne weer een mooi stukje 
maken.   
  

Een dikke kus van alle kindjes van groep 1 



 

 

Er liggen bolletjes in de grond, 

Ze slapen, ze slapen 

Er liggen bolletjes in de grond overal in het rond 

Wakker worden, wakker worden alle vogeltjes zingen 

Alle vogeltjes fluiten, zet de bloemetjes buiten 

 

Ja!! Het is lente!! 

Nadat verschillende ouders ons er terecht op hebben gewezen dat er in de vorige 

nieuwsbrief geen stukje namens groep 2 was geschreven. Hebben wij dit keer extra ons 

best gedaan om nu wel een super leuk stukje te schrijven. Wij moeten immers onze naam 

hoog houden, want groep 2 is nou eenmaal de leukste groep bij de Poppenkast. Wij 

werken er dan ook heel hard aan om ook de leukste groep te blijven. 



Wij vinden het heel belangrijk dat ieder kind zich veilig en op zijn gemak voelt. Dat we 

plezier hebben met elkaar. Dat we de juiste sfeer creëren, waarbij we veel respect hebben 

voor elkaar. Dat we de kinderen kunnen stimuleren en uitdagen om te leren en elkaar te 

helpen. Dat ieder kind veel persoonlijke aandacht krijgt en zich dan ook gezien en gehoord 

voelt. Ook vinden wij het belangrijk dat de kinderen graag bij ons willen komen. Natuurlijk 

vinden wij ook het contact wat wij met de ouders hebben heel belangrijk en vaak ook 

gezellig en leuk. Op groep 2 hebben we veel lol met elkaar en is er heel veel mogelijk. 

Wij spelen heel graag buiten met de kinderen. Niet alleen het rijden op de auto’s of de 

motor, of het spelen in de zandbak. Maar ook het fantasiespel buiten in de tuin stimuleren 

wij graag. Zo worden takjes en stokken, ‘toverstokken’. In een regenplas kun je goed 

stampen, maar als je er met je handen in voelt ontdek je dat de plas vaak niet zo heel diep 

is, en als de plas in het grasveld is kun je onder de plas hele mooie blubber scheppen. Deze 

blubber kan je dan weer in een emmer stoppen en met stokken kan je er dan in roeren en 

als je dan ook nog bladeren en andere spullen uit de tuin aan toevoegt dan heb je al snel 

een ‘ketel vol met heksen soep’ Door de wilgentunnel kunnen we lopen, maar hoe leuk is 

het om je met zijn alleen in de wilgentunnel te verstoppen en dan samen te luisteren naar 

een voorgelezen verhaaltje? Ligt daar nou een wurm tussen de struiken? Kom dan gaan we 

op onze knieën zitten dan kunnen we het allemaal beter bekijken. 

Van lekker buiten spelen bij de Poppenkast kunnen de kinderen soms dus wel een beetje 

vies worden. Wij raden ouders dan ook aan om niet de mooiste kleren bij hun kinderen aan 

te trekken als ze bij ons komen spelen. Let ook op dat niet de nieuwste schoenen 

aangetrokken worden.  

Bij de Poppenkast hebben wij ook laarzen die wij 

veel gebruiken bij het buitenspelen of bij uitstapjes 

als bijvoorbeeld naar de boerderij. Want wij spelen 

niet alleen graag buiten in de tuin, wij trekken er 

ook graag en met enige regelmaat op uit. Zo gaan 

we regelmatig even kijken op de koeienboerderij 

van boer Joost. Maar we gaan ook wel eens kijken 

naar bijvoorbeeld de lammetjes op een andere 

boerderij. Ook gaan we graag naar het bos, de 

speeltuin, of het strand. Soms gaan we ook naar de 

kinderboerderij in bijvoorbeeld de Alkmaarse Hout.  



Op groep 2 houden wij ook wel van een 

feestje!! Zo hebben we met elkaar 

genoten van het carnavalsfeest. De 

kinderen waren allemaal prachtig 

verkleed. Veel kinderen vinden het leuk 

om zich regelmatig te verkleden. Ze 

kunnen zich dan helemaal inleven in hun 

rol als schattige prinses of heldhaftige 

spiderman. Soms durven kinderen zich ook 

opeens net even meer te uiten of wat 

meer op de voorgrond te treden als zij zich verschuilen of gedragen als hun idool. Wij 

vinden het dan ook geen probleem als 

kinderen zich ook op de dagen dat er 

geen feest is gepland gehuld in hun 

mooiste verkleed kleren aan ons komen 

laten zien. 

Groetjes van Saskia , Lieke & Anneke 

 

 

 

 

 

 

Babyactiviteiten tips van groep 3 

We kennen het allemaal vast wel, de vraag wat voor activiteit kan ik 

doen met mijn baby? 

Toch zijn er tal van activiteiten die juist heel goed met een baby te 

doen zijn. En dan heb ik het niet over de standaard dingen als een 

fruithapje geven. 

Samen een activiteit doen is leuk voor de afwisseling, maar creëert 

ook mooie momenten en kan je band zeker versterken. 

Hieronder een paar activiteiten waar we misschien niet altijd 

standaard aan denken, maar zeker leuk zijn om eens te proberen! Het 

is tevens een kleine opsomming van activiteiten die wij ook 

aanbieden op de groepen. 

 

Boekje lezen: Wist u bijvoorbeeld dat het lezen van een boekje met 

een baby goed is voor de taalontwikkeling? 

Een baby praat misschien nog niet, maar slaat wel alles al op.  Door het aanbieden van taal stimuleer 



je deze ontwikkeling.  

Ook vind een baby het fijn om interactief met je bezig te zijn en zal 

er ongetwijfeld lekker op los babbelen of geluiden proberen te 

maken. 

Kies een boekje met grote plaatjes en kleuren, deze zijn vaak wat 

beter te herkennen voor je kleintje. 

Benoem de plaatjes en wijs ze samen aan. Leuk zijn ook de boekjes 

met flapjes of stofjes zodat ze zelf kunnen voelen. 

 

Verven: Ook een baby kan verven. Schortje aan, wat verf op de 

handjes en lekker smeren. Dit is goed voor de motorische 

ontwikkeling doordat de handjes op en neer gaan. Door veel 

herhaling gaan ze het steeds beter onder de knie krijgen. 

Met de allerkleinste kan je de voetjes verven en een leuke afdruk 

maken. De kwast vinden ze vaak kietelen en beginnen hierop te 

lachen. 

Heb je geen zin in het geklieder, maar wil je toch iets moois maken voor een jarige opa of oma? Leg 

dan een vel papier neer met wat verf er al op. Leg daarna een stuk folie erover heen. Nu kan je baby 

lekker smeren zonder dat het vies word!  

Je kan je baby lekker op schoot nemen en samen over de verf heengaan, zo is het echt een 

gezamenlijke activiteit! 

 

Muziek/liedjes: Iedereen groeit op met liedjes. Elke dag zingen is erg leuk en goed voor de 

taalontwikkeling, ook voor baby’s. 

Geef je baby een rammelaar in de hand en klap zelf mee op de maat van de muziek. Zo maak je 

samen muziek en word je kleine gestimuleerd met zijn handje te schudden en geluid te maken. 

Geen instrumenten in huis? Neem een lege fles en giet hier wat rijst of macaroni in. Door te 

schudden komt er een leuk geluid uit. 

Je kunt deze fles ook op de grond neerleggen en je kind hiermee (onder toezicht) mee laten spelen. 

Zo ontdekken ze dat het kan rollen en dan weer een ander geluid maakt. 

 

 

 

Materialen ontdekken: Kinderen zijn gek op ontdekken. Deze 

activiteit is hierop gericht.  

Leg een oude krant, een kartonnen doos, een stuk aluminium 

folie op de grond en laat uw kind hiermee spelen. Ga zelf ook 

op de grond zitten zodat u op kunt letten dat uw kind niks in 

zijn/haar mond stopt. Kinderen vinden kosteloze materialen 

vaak leuker dan speelgoed. Laat uw kind voelen, scheuren 

en proppen. 

Motiveer je kleine door te laten zien wat hij er mee kan 

doen. 

 

Benoemen lichaamsdelen: Heel simpel maar benoem de lichaamsdelen van je 



baby. Dit is je neus, hierbij raak je zijn neus aan. Zo ga je het hele 

lichaam langs.  

Je kunt dit ook doen door een kwast te gebruiken in plaats van 

je vinger. Dit is even een momentje voor jullie samen met 

volledige aandacht. 

 

Natuurlijk zijn er nog tal van activiteiten die ook buiten kunnen 

plaatsvinden. Zoals eendjes voeren, rondje wandelen, spelen in 

de zandbak, vele spelletjes, rondje fietsen etc. 

Voor vragen over de diverse activiteiten zijn wij altijd bereid 

deze te beantwoorden op de groep. 

Ik hoop dat jullie een van de activiteiten gaat uitproberen, ik 

hoor graag de ervaringen! 

 

Groetjes Angela  

 

 

 

Lente groetjes van de peuterspeelzaal! 

 

Joepie, het is weer lente!!  

We hebben het thema winter  

weer afgerond en alle winterse  

knutsels zijn van de groep af.  

We hebben plaats gemaakt voor  

de lente knutsels en wat zijn ze leuk  

aan het worden!  

We zijn dan ook wel hard aan het werk,  

we maken veel uitstapjes en zijn lekker veel buiten aan het spelen.  

 



Zo zijn we op bezoek gegaan bij een boerderij in Driehuizen waar we de 

pasgeboren lammetjes mochten bewonderen en aaien.  

Sinds kort hebben we een abonnement bij de bibliotheek in Alkmaar. 

Daar gaan we graag naar toe om leuke boekjes uit te zoeken die met het 

thema te maken hebben.  

Deze boekjes lezen we graag voor in de kring.  

Ook is de kinderboerderij een favoriet uitstapje! 

 

We zingen leuke liedjes over de lente. Over bolletjes die slapen in de 

grond. (Ronja krijgt klachten thuis dat ze het lied te vaak zingt ;). Daar 

hebben we ook leuke bewegingen bij en iedereen doet enthousiast mee! 

 

Buiten bekijken we alle  

bloemetjes en bolletjes die  

uit de grond schieten.  

Er zijn nu weer zoveel  

mooie en leuke bloementjes  

te zien en te ruiken.  

Ook zijn we weer onze  

moestuin in orde aan het maken!  

We sparen ook weer voor de  

moestuinen van de Albert Heijn,  

spaart u met ons mee?  

 

 

 



 

 

Ons volgende thema wordt het thema indianen. Deze hebben we ook 

zelf gemaakt en komt niet uit het boek van peuterplein.  

We hebben hier zelf ontzettend veel zin in en aan de voorbereidingen 

hebben we al veel lol!  

 

Tijdens dit thema gaan de 

kinderen zelf mooie shirts 

versieren, hebben we 

spannende speurtochten en 

bouwen we zelf tipi’s/wigwams 

en totempalen! 

We sluiten het thema af met een 

knallend eindfeest! 

    

   

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief BSO 

Deze periode is de BSO weer volop aan het genieten van het mooie weer wat we al hebben gehad. 

Veel naar buiten en vele speeltuinen zijn al weer voorbij gegaan. De kinderen vermaken zich weer 

prima met de buitenactiviteiten, we zijn bijvoorbeeld al weer druk bezig met bal activiteiten. Veel 

aan het voetballen maar ook op de tennistafel zijn we bezig met een wedstrijdjes pingpongen met 

handen en grote bal! 

De mei vakantie komt er ook weer snel aan en de ideeën borrelen natuurlijk al op bij Renske, Rafaella 

en Melody. We starten ook met een nieuw thema: indianen. De voorbereiden zijn getroffen en we 



hebben er onwijs veel zin in om een vakantie vol indianen te zien zoals een pijl en boog maken en 

Totempaal en nog veel meer natuurlijk! Als u nog materialen hebben voor dit thema zoals kleren 

hangers, oude shirts enzovoort is het natuurlijk van harte welkom! 

Ook maken we veel gebruik van de keuken. We gaan ook in de meivakantie een warme gezonde 

maaltijd maken. Als echte koks gaan we aan de slag, we hebben verschillende kook boeken waar 

lekker dingen in staan en die wij natuurlijk willen uitproberen. Ook gaan we indianen gerechten 

maken. Als u kind iets niet mag of niet lekker vindt, laat het gerust even weten! 

Wist u dat: 

- Damian heel veel van z’n broertje Vigo houdt en altijd even wil knuffelen voordat hij naar 
boven gaat. 

- Milan taart maken erg leuk vind om te doen. 
- Tom en Ole heel handig zijn met apparaten slopen. 
- Jalou en Nina dikke vriendinnen zijn 

- Anna, Deborah en Sarah onwijs goed kunnen knutselen 
- Juul, Koen, Kesz en Stijn nieuw zijn bij de BSO, ze komen van de dagopvang! Welkom!! 
- Sascha en Diema zijn ook nieuw bij ons! Welkom mannen! 
- Emma en Mara altijd met elkaar spelen en de grootste lol hebben. 
- Lieke en Isa gewonnen hebben met de kapla bouw wedstijd. 
- Sia goed op glijbanen kan klimmen 

- Pien heel goed kan dansen, ze heeft stoere 
moves 

- Quinn de bel van de bakfiets zo leuk vind dat 
hij de hele weg aan het bellen is.  

- Ashley nieuw is als stagiaire  
- Mathilde en Joachim heel goed kunnen 

schommelen en heel hard gaan. 

- Bas en Matthijs knikkeren leuk vind om buiten 
te doen. 

- Amy altijd mooie jurken en rokken aanheeft.  
- Joline snoezelen lekker vind.  

- Jaimi-lynn en Jenna een zusje hebben 
gekregen. 

- Noor een diadeem heeft met kattenoortjes. 

- Julius van koekjes houdt. 
- Luuk en Billie heel goed kunnen stoeien maar 

wel op een leuke manier. 
- Olivia heel veel verhalen heeft om te vertellen 
- Kai 
- tlin hele mooie tekeningen kan maken met 

stoepkrijt 
- Elize een nieuwe mooie bril heeft 
- Roan heel lenig is en veel kunstjes kan.  
- Lindsy heel goed kan schaatsen 
- Luuk laatst met snoep maken heel goed tomaten kon snijden 
- Billie altijd in de snoezel wil spelen 
- Kyra altijd gezellig met iedereen kan spelen 

 

Groetjes Melody 

Agenda: 
 13 en 14 april paasontbijt dagopvang 
 17 april gesloten ivm pasen 



 24 april t/m 5 mei meivakantie 
 27 april gesloten ivm koningsdag 
 18 epril tm 26 mei finse stagiaires op bezoek 
 6 mei reddingsbotendag, kom je ook even bij ons kijken? 
 25 mei gesloten ivm hemelvaartsdag 
 11 juni staan we weer met veel leuke activiteiten op 

het hoeverdorpsfeest 
 
 
Tips: 
 
Weet u al wanneer uw kind afwezig is in de mei en zomervakantie? 
Wij horen het graag zodat wij de roosters in orde kunnen maken. 
 
Komt uw kind op flexibele basis? We ontvangen graag via mail van u 
welke dag uw kind komt zodat hierover geen misverstanden kunnen 
ontstaan. Dus alleen bij de medewerkers van de groep aangeven is 
niet voldoende. U kunt uw flexibele dagen mailen naar 
info@kinderopvangdepoppenkast.nl 
Dit geldt voor zowel dagopvang als buitenschoolse opvang. 
 
 
 
 
 
 
 

Groetjes van het hele Poppenkast team

 

mailto:info@kinderopvangdepoppenkast.nl


 

Kleurplaat 

 
 

 


