
Een warme knuffel van groep 1!! 

BBBRRRR wat word het weer koud buiten. De bladeren vallen 
van de bomen en het is weer vroeg donker buiten dus de 
herfst is echt begonnen! 
 
Op groep 1 zijn we weer heel veel aan het knuffelen om het 
lekker warm te krijgen! In de herfst gaan we heel veel naar buiten  want er is heel veel te zien. Zo 
vallen de bladeren van de bomen en de bladeren zijn ze niet meer groen maar bruin, rood en geel, 
dat is wel heel erg mooi. 
Op de grond liggen kastanjes, dennenappels en eikels daar gaan wij graag naar op zoek zodat we een  
herfsttafel kunnen maken. Ondanks de regen gaan we lekker naar buiten  dan kunnen we in de 
plassen stampen en de regen proberen te vangen met onze handen. 
 

We spelen ook veel spelletjes op groep. Met zijn allen in een grote kring op 
de grond zitten en dan memorie spelen. Wat kunnen ze het allemaal goed 
memorie, maar ze laten de juf echt niet winnen. De kleuren zijn we ook druk 
aan het oefenen met een spel. Iedereen mag met de dobbelsteen rollen dan 
kijken welke kleur ze hebben, wat vinden wij dat leuk om te doen. Met de 
baby’s en dreumesen doen we ook spelletjes. Het allerleukste spelletje blijft 
toch echt kiekeboe want dan hebben we de grootste lol. Wat we ook heel 
leuk vinden om te doen is om alles te voelen en te luisteren of het geluid 
maakt. We moeten ook altijd heel erg lachen als de juffen lekker gek doen en 
liedjes gaan zingen. 
 

Op de groep zijn de baby’s druk op avontuur. Ze kruipen en tijgeren de hele groep over en sommige 
schuiven op hun billen over de groep. Als er een deur open staat dan gaan we op avontuur op de 
gang. In de spiegel naar ons zelf kijken dan weer snel op avontuur dan gaan wij heel lief lachen naar 
de juf. De juffen missen wel eens wat speelgoed want die kunnen wij heel goed verstoppen. Als de 
juffen dan heel goed gaan zoeken dan vinden ze het speelgoed in het keukentje terug. Wij spelen ook 
graag bob de bouwer dan gaan wij de commode leeg halen en kijken wat we kunnen maken. 
 
Op de groep worden de mooiste bouwwerken gemaakt. Er wordt met de mega Blocks een kasteel, 
auto of een vliegtuig gemaakt, maar soms worden er ook krokodillen gemaakt. De krokodil neemt 
stiekem een hapje van de juf. De peuters zijn ook gek op fantasiespelletjes. We hebben soms tijgers 
en leeuwen op de groep maar we hebben ook echt poppenmoeders. De poppen worden in bad 
gedaan of krijgen een lekker hapje. We kunnen ook heel goed de juffen helpen en daar zijn de juffen 
heel blij mee! 
Wist je dat: 

 Leah al heel goed haar eigen naam kan schrijven! 

 Mats en Sterre bijna vier jaar zijn en naar de grote school gaan! 

 Levy, Finn, Sophie en Koen bij ons komen spelen en dat wij dat heel leuk vinden. 

 Jasmijn, Nina, Jessie en Hilde lekker aan het kletsen zijn en dat ze al heel verhalen vertellen! 

 Vigo al heel goed kan lopen. 

 Doris gek is op Patricia. 

 Barry altijd lekker met de auto’s aan het spelen is. 

 Eva al heel goed kan staan en zo kan ze alles veel zien! 

 Isis heel goed voor Aron kan zorgen en hem heel veel kusjes geeft! 

 Martin een zusje heeft en dat ze heel lief is. 

 Jill en Sky gek zijn op Ronja. 

 Dat Laura tante is geworden! 
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Groep 3 

 

Hoeraaaa het is weer herfst! 

Dit betekend dat het buiten weer heerlijk 

ruikt, de bladeren van de bomen vallen en wij 

veel kunnen stampen in de plassen. Ook 

kunnen wij met plastic zakken gaan vliegeren, 

dit hebben wij met de heftige storm al even 

uitgeprobeerd. 

Ook met nat weer gaan wij veel naar buiten, 

want vies worden is natuurlijk alleen maar 

leuk. 

Met veel leuke activiteiten en gezellige dagen 

in het vooruitzicht blikken we nog even terug op onze zomer. Want wat hebben we veel gedaan! 

 

Zo was er in de zomervakantie een echte sprookjestuin in castricum.  

Als er iemand van sprookjes houd zijn wij het wel! 

Met de bus vol geladen gingen we op pad.   

Al bij de ingang werden we vrolijk begroet door een fee en 

kregen alle kinderen een stempel op hun hand. 

Wat was er veel te zien in de tuin! We mochten het tafeltje 

van ezeltje strekje omdraaien, konden in het huisje van de 

voorleesheks en mochten overal even aan voelen. 

De kinderen hebben hier super van genoten en wij (Saskia en 

Angela)natuurlijk ook!  

 

Buiten onze heerlijke pannenkoekendag om, zijn we ook nog 

langs de dierentuin Blanckendael geweest. 

En wat hebben we ook hier genoten! 

We zagen heel veel dieren en keken dat ook onze ogen uit. 

Vooral de aapjes waren in trek bij de kinderen, want hier 

bleven ze toch wel graag even kijken. 

Na het hele park en dus ook de dieren te hebben gezien konden we nog even spelen.  

Er was een grote glijbaan, een trampoline en hobbelpaardjes.  



Alle kinderen konden hier heerlijk even alle energie kwijt 

voordat we weer richting de Poppenkast gingen. 

Maar hiermee was de dag nog niet ten einde, want als extra 

verassing werd er nog wat lekkers gehaald bij de mac donalds. 

Wat was dat smullen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natuurlijk doen we ook buiten de vakanties genoeg 

activiteiten. Zo bezoeken wij vaak de ouderen van zorgcentrum Agnes in Egmond aan zee. 

Hier komen wij op visite in de huiskamer. 

De ouderen vinden het erg leuk om de kinderen te zien en vinden 

het leuk als ze een praatje komen maken. 

Gezamenlijk zingen wij liedjes, vooral uit grootmoederstijd, kleuren 

we kleurplaten die de ouderen in hun kamer kunnen ophangen of 

lezen een boekje. 

Wij als leidsters zien hoe de ouderen hiervan opbloeien en doen dit 

dan ook met veel plezier! 

 

 

Op de groep zijn we inmiddels het thema Jungle aan het opruimen. 

Alle kinderen hebben weer goed hun best gedaan om veel te 

knutselen. 

Hiermee hebben we dan ook de groep versierd. 

Nu gaan we uiteraard naar het thema herfst en word er al druk 

geknutseld. 

Ook zullen we gaan starten met onze lampions zodat wij straks weer allemaal langs de deuren 

kunnen gaan om liedjes te zingen. 

 

Als afsluiter nog een aantal leuke wist je datjes over onze lieve kinderen van groep 3: 

Wist u dat… 

 

- Malika bij ons is gestart en nu al door alle kinderen word verwend en geknuffeld 

- Wij het heel gezellig vinden dat ze bij ons komt spelen 

- Liz onze bedjes erg lekker vind liggen 

- Lily door de kinderen enthousiast word begroet als ze binnenkomt. 

- Bowine een kleine doerak word en goed bekijkt of wij wel zien wat ze doet 

- Dit dan ook met een grote grijns op haar gezicht doet 

- Dies het liefst alle bakken leeggooit en dit erg grappig vind 

- Hij graag een kijkje op de gang neemt en dat liever niet meer de groep op gaat(veel te interessant) 

- Ylva al goed aan het oefenen is op het potje 

- Juna onze namen(Angela en Bianca) kan zeggen en wij hier heeeel hard op hebben geoefend 



- Wij dit natuurlijk super leuk vinden en trots op haar zijn! 

- Wij natuurlijk op alle kinderen trots zijn 

- Ties hopman heel snel kan kruipen en dit het liefst de hele dag 

doet 

- Ilse 1 jaar is geworden en ook al zo groot word 

- Jarno ook de smaak te pakken krijgt en de hele groep over 

schuift 

- Luuk Sentveld heel goed op zijn broertje past en graag samen 

speelt 

- Jurre en Yannick dikke vrienden zijn en dan ook onafscheidelijk 

zijn  

- Luuk Jonker hele verhalen kletst 

- Sedy, Jurre, Yannick en Karlijn allemaal achter elkaar 3 jaar zijn 

geworden 

- Wij gelukkig nog een jaar met ze kunnen knuffelen 

- Jurre helemaal weg was van de puppys die wij op visite kregen met dierendag 

- Sedy altijd voor de leidsters iets moois knutselt voor alle speciale dagen 

- Wij ons hierdoor ook heel speciaal voelen en dit erg lief vinden! 

- Juul op haar billen de hele groep overschuift, maar nu ook het loopkarretje gaat ontdekken 

- Ze van Suzan altijd even bezoekt krijgt en ze dit erg leuk vind 

- Melis op vakantie is geweest naar Texel en dit zo leuk vond dat ze alle verhalen graag verteld 

- Ties de groot het liefst met de graafmachine achter het heksenhuisje in de tuin gaat graven 

- Zo de andere kinderen hem niet zien en hij niet machine hoeft te delen 

- Dit natuurlijk super slim van hem is 

- Ruben het heerlijk vind om met de auto’s over de groep te 

racen 

- Roza het liefst de hele dag knuffelt met ons 

- Sjoerd ook mee naar peuterspeeltijd gaat en dit erg leuk vind 

 

- Wij dit voor nu wel genoeg wist je datjes vinden;-) 

 

Nieuws van de peuterspeelzaal 

 

 

Wat hebben we mooie vakantiekoffers mogen 

ontvangen van de kinderen! Wij vinden het super leuk om te zien wat jullie 

tijdens de zomer gedaan hebben en vinden het heerlijk om te horen hoe 

enthousiast de kinderen erover vertellen,  

We zijn na de zomer begonnen met het thema ‘lichaam’. Tijdens dit thema 

hebben we geleerd hoe onze vingers eigenlijk heten. We zongen veel liedjes over 

het lichaam. Zo leerden de kinderen op spelenderwijs veel over hun eigen 

lichaam.  



Ook hebben natuurlijk weer veel geknutseld wat voor veel kinderen een favoriete 

bezigheid is. Deze knutselwerkjes kunnen de ouders terug vinden in de mappen 

van de kinderen die op de groep staan.  

 

Knutselen stimuleert de creatieve 

ontwikkeling van het kind. Het daagt uit 

tot waarnemen en denken; hoe zit iets 

eigenlijk in elkaar? Waar begin ik? En hoe 

ga ik verder?  

Door te knutselen worden de motorische  

vaardigheden getraind en wordt geleerd  

moeilijkheden aan te pakken, door te 

zetten, uit te proberen  

en vindingrijk te zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

Ondertussen zijn we begonnen met het thema: ‘herfst’. Het weer werkte al een 

tijdje mee, maar op de groep is het nu ook echt herfst aan het worden.  

Zo hebben we een grote herfsttafel waar van alles op te vinden is.  

Zo hebben kinderen kastanjes, beukennootjes, eikeltjes enzovoort gevonden en 

deze op de tafel gelegd.  

We zijn druk aan het oefenen met de verschillende herfstkleuren.  

We gaan ook graag tijdens de herfst op pad met de peuters. Want wat is het bos 

mooi met alle bomen die mooi kleuren en wat is er veel te vinden.  

En door een beetje regen of wind laten wij ons niet tegenhouden hoor bij de 

Poppenkast dus we gaan lekker vaak weg!  



 

Buitenspelen is van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. Het helpt op 

een natuurlijke manier om op normaal gewicht te blijven, het bevordert de 

lichamelijke motoriek en het leert kinderen op jonge leeftijd hoe met elkaar om 

te gaan. Ruim 80% van de kinderen wordt vrolijk van vrij buiten spelen!  

 

Herfstgroetjes de leidsters van de peuterspeelzaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groep 2 

Het nieuws van nog steeds de leukste groep van de Poppenkast, groep 2 mag 

ook deze keer weer niet ontbreken. Zoals jullie al kunnen zien veranderd de 

groep steeds meer in de herfstsferen. Er zijn al grote spinnen op de groep, uilen 

en paddenstoelen.  

Natuurlijk gaan wij de komende tijd weer hard aan het werk met de kinderen 

om de groep nog mooier te maken.  

Ook hebben wij net als de voorgaande jaren de blauwe kast op de groep weer 

omgetoverd tot een mooie herfsttafel. Wij vinden het altijd erg leuk als de 

kinderen hun eigen gevonden dennenappels, eikels, kastanjes of wat zij maar 

kunnen vinden in het bos, de duinen of in de tuin meenemen naar de 

Poppenkast.  

 

De meeste ouders zal het inmiddels wel zijn opgevallen Saskia is alweer 29 

weken zwanger van haar eerste kindje. Samen met Jeroen kijkt zij erg uit naar 

de komst van de baby. Half januari wordt hij of zij verwacht. Saskia gaat in 

december genieten van haar verlof. Dinsdag 5 december zal haar laatste 

werkdag zijn. Tot die tijd zal Saskia wel minder op de groep te vinden zijn. Zij 

begint last te krijgen van zwangerschapsklachten. Uiteraard zal zij tot die tijd 

nog wel heel veel komen knuffelen met de kinderen. Saskia zal na haar 

vakantie haar vervangster Lisette gaan inwerken, zij zal Saskia vervangen op de 

maandag, dinsdag en donderdag tijdens haar verlof. 

 

Ondertussen zijn wij samen met de kinderen al druk aan het knutselen voor 11 



november. Misschien hebben 

sommige kinderen hier thuis al ‘iets’ 

over verteld. Zo niet, dan nog even 

geduld. Het eindresultaat krijgen de 

kinderen van zelf mee naar huis.  

Ook hebben wij al afgesproken met 

Sinterklaas of hij of een aantal van 

zijn pieten op donderdag 30 

november tijd heeft om langs te 

komen bij de Poppenkast. De 

uitnodigingen krijgen de kinderen tegen die tijd mee naar huis. Want 

Sinterklaas vindt het fijn om te weten of alle kinderen komen die ochtend.  

Maar niet alleen Sinterklaas komt er 

weer aan, ook de kerstperiode komt 

langzaam aan dichterbij. Net zoals altijd 

gaan wij weer druk aan het ‘werk’ met 

de kinderen. Misschien kunnen we wel 

wat moois knutselen wat de kinderen in 

de boom kunnen hangen of bij de boom 

neer kunnen zetten. We gaan in de 

periode niet alleen maar knutselen. We 

hebben ook een kerstlunch op de 

planning staan. En wel op donderdag 21 

december en vrijdag 22 december.  

Ook zouden wij willen vragen of de ouders keukenrollen, eierdozen en 

piepschuimen ballen willen gaan sparen voor ons. Lever ze in op groep 2 dan 

kunnen wij hiermee verder aan de slag.  

 

Frederieke wordt binnenkort 4 jaar. Zij gaat dan naar de ‘grote’ school toe. 

Gelukkig kunnen wij tot die tijd nog met 

haar knuffelen.  

Ondertussen zijn ook Tommy en Eydie 

gestart bij ons op de groep. Wij wensen 

beide veel plezier op de groep.  

Wist u dat wij veel van ‘onze’ kinderen 

terug zien op de bso? Wij dit erg leuk 

vinden om te horen hoe het op school 



gaat en om te zien hoe groot zij ondertussen alweer geworden zijn? 

de bso niet alleen na schooltijd geopend is, maar ook voordat de school begint 

om half 9? 

De kinderen hier kunnen ontbijten en spelen totdat zij naar school toe moeten?  

Mochten ouders vragen hebben of graag een rondleiding willen hebben dit 

altijd mogelijk is? 

 

Wel zouden wij graag de ouders er nog even aan willen herinneren dat wij veel 

buiten spelen met de kinderen. Ondanks dat het weer nu mindere gaat 

worden. Graag niet de aller nieuwste kleding en/ of schoenen aantrekken. 

Want wij stampen graag in de plassen of spelen met modder etc. Denken jullie 

ook nog aan een muts, sjaal en wanten? 

 

Groetjes Anneke en Saskia. 

 

 

Poppenkast activiteiten 

Agenda: 
 11-11 Sint Maarten 

 8-11 Speelmiddag op de bso, zie bijlage 

 30-11 Sinterklaasfeest ….Meer info volgt 

 13-12 oudercomissievergadering 8.45u 

 17-12 Staan we op de Wintermarkt bij Natuurlijk 

 20-12 Speelmiddag op de bso, zie bijlage 

 21 en 22-12 kerstlunch 

 25 en 26-12 en 1 jan gesloten 

 25-12 t/m 5-1 kerstvakantie scholen en psz 

 24-01 het nationaal voorleesontbijt. In de volgende nieuwsbrief meer 

hierover 

 

 

 

 

 

 



 

Nieuws van de oudercommissie: 

Wij zoeken een nieuwe ouder! 

We zijn op zoek naar een ouder van de dagopvang, met het liefst een jong kind, die het leuk vindt om 

betrokken te zijn bij verschillende beleidszaken van de Poppenkast. Denk aan advies geven, 

meedenken, hier en daar aanwezig zijn bij ouderavonden of open dagen etc. We vergaderen 4x per 

jaar op woensdagochtend en onze volgende vergadering is op 13 december om 8.45 uur. Iedereen 

die het leuk lijkt om in de oudercommissie te stappen is bij deze van harte uitgenodigd om een 

vergadering bij te wonen. Aan het eind van de vergadering krijgen jullie de kans om je voor te stellen 

en om te motiveren waarom jij de meest geschikte kandidaat bent om je aan te sluiten. Wij zullen er 

dan met elkaar over vergaderen en jullie krijgen van ons via mail te horen of je het wel of niet bent 

geworden. Aanmelden voor 13 december kan via oudercommissiedepoppenkast@gmail.com We 

hopen op veel enthousiaste aanmeldingen! Groetjes Astrid, Esther en Maike. 

 

Spaarpotactie 
Wij, de oudercommissie, zijn een spaarpotactie gestart, deze staat  beneden in de gang bij de 

dagopvang en boven bij de BSO. Dit vinden wij een leuke en makkelijke manier om de ouders uit te 

nodigen vrijwillig een kleine bijdrage (bijvoorbeeld € 1, -) te doneren zodat we namens alle ouders en 

kinderen onderstaande activiteiten kunnen gaan doen: 

* Elke pedagogisch medewerker krijgt een leuk cadeau als zij/hij jarig is. 

* Wij verzorgen een leuke verrassing tijdens de dag van de leidster, dit valt ieder jaar op de derde 
donderdag in september. Dit jaar kregen de leidsters een mooie bloem! 

Pedagogische medewerkers in kinderdagverblijven hebben een belangrijke taak bij de opvang en opvoeding van 
kinderen uit heel veel gezinnen. Die taak pakken ze meer dan serieus op. De pedagogisch medewerkers 
kenmerken zich door een enorme betrokkenheid en een grote flexibiliteit. Het kind staat voor hen op de eerste 
plaats. Ook ouders die een keer in de file staan en daarom pas na sluiting hun kind komen halen, weten hoe 
enorm warm en betrokken deze medewerkers zijn. Eens per jaar wordt de waardering voor deze medewerkers 
vormgegeven met de Dag van de Leidster .  

Wij als oudercommissie vinden het belangrijk om onze waardering te laten zien en hopen dan ook 
dat u af en toe eens iets wilt doneren, deze actie komt niet vanuit de Poppenkast zelf maar is echt op 
ons initiatief. Bedankt voor uw bijdrage! 
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Algemeen Poppenkast Nieuws 

 Denkt u weer aan de schoenhoesjes bij de dagopvang? Het is de bedoeling dat u deze als 

ouder draagt als u de groep op komt, dit i.v.m. hygiëne voor de baby’s die over de vloer 

kruipen. 

 

 Wist u dat we regelmatig speel middagen ( tussen 14 en 14 uur) organiseren op onze bso 

voor kinderen vanaf 3,5 jaar tot 12? 8 november is het kookmiddag en 20 december maken 

we kersthangers. Iedereen mag hieraan mee doen, u hoeft hier geen klant te zijn. Meer info 

op facebook en bij onze medewerkers. Let op, er is een maximum voor het aantal kinderen 

op deze middagen. Kosten zijn 2,50 euro per kind. 

 

 

 Op 2 november vindt de spooktocht weer plaats, het zal een spannende tocht worden voor 

alle schoolkinderen uit de Egmonden van groep 5 tm 8, veel griezel plezier allemaal! 

 

 Onze medewerkers gaan binnenkort starten met een opleiding waarin ze zich meer gaan 

verdiepen in de voor-vroegschoolse educatie. Waar we nu enkele experts hebben op VVE 

gebied zullen dit er over enkele maanden meer zijn waardoor we ook meer ruimte hebben 

voor kinderen met een (dreigende) taalachterstand.  

 

 

 Ook de EHBO en BHV opleidingen zullen eind november gaan plaatsvinden.  

 

 In januari willen we een voorlichtingsavond over 

kinder EHBO organiseren met een maximum 

aantal deelnemers van 15 ouders. De vorige 

avond was zo’n succes dat we al snel besloten 

om dit vaker met kleinere groepen te gaan 

doen. Meer informatie krijgt u op een later 

moment, indien u zich vast wilt aanmelden kan 

dat via mail, u wordt dan door ons verder op de 

hoogte gehouden. 

 

 

 Volgt u ons al op facebook: @DePoppenkast? 

Leuk als u op de hoogte wilt blijven van onze 

activiteiten! We vinden het ook leuk als u bij het 

ophalen een inchecked of onze posts deelt. 

Beoordelingen en recenties zijn we ook erg blij 

mee, vast bedankt daarvoor! 



Nieuws van de bso: 

Heeft u al gemerkt dat wij  (vaak op 

woensdag en vrijdag) een geweldig 

goede: 

“Kook en bak pedagogisch 

medewerkster”  

hebben die op deze dagen de kinderen 

uit school haalt?  

Deze dag is vaak het toneel van heerlijk geurende gangen en groepen en kinderen 

onder het deeg.  

Melody is namelijk een echte ster in de keuken en dit deelt zij graag met uw 

kinderen. Ze staat graag met de kinderen in de keuken en ook de voorbereiding 

zoals boodschappen, lijstjes maken, groentes 

wassen, ze betrekt de kinderen echt overal bij.  

Leuk te zien hoe enthousiast en blij de kinderen dan 

ook zijn tijdens deze activiteiten.  

Natuurlijk denken we ook aan gezonde voeding dus 

een gezonde groentesoep of fruit spiesjes maakt ze 

ook, maar af en toe wat lekkers moet gewoon kunnen 

om daarna heerlijk in de buitenlucht de energie weer 

kwijt te kunnen.  Leerzaam, leuk en lekker 

dus!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuwbrief 

herfst 2017 
 

 

 

Wat vliegt de tijd, het is alweer herfst! Voor u ligt dan ook onze herfst brief met 

daarin weer leuke weetjes over onze opvang. Heeft u een keer een tip of een 

leuk idee voor onze nieuwsbrief dan horen we dat natuurlijk graag! Voor nu 

wens ik u weer veel leesplezier. 

Laura Veldt. 

 

 

 

 

 


