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Het is alweer februari, de tijd gaat snel. We zijn 

druk bezig geweest met de voorleesdagen en 

ook met het thema winter wordt volop 

gewerkt op de groepen.  Op zowel op de 

dagopvang, de peuterspeelzaal en de bso werken we aan hetzelfde thema. Leuk om een lijn te trekken 

hierin zodat de kinderen overal waar ze komen hetzelfde thema ook tegenkomen. Iedere groep werkt 

hieraan op het eigen niveau. 

Heerlijk om ook juist in dit seizoen buiten te zijn met de kinderen. We gaan dan ook veel op pad en naar 

buiten. Goede wanten en een warme jas zijn erg belangrijk in de kou. Zo kunnen kinderen lekker spelen 

zonder last te hebben van kou. Ze leren hun eigen grenzen kennen en worden uitgedaagd om op eigen 

beweging dingen te ondernemen en daardoor groeit het zelfvertrouwen. En buiten spelen is gewoon erg 

leuk en gezond natuurlijk! 

 

Ook is de nieuwe wet IKK inmiddels van kracht (innovatie en kwaliteit kinderopvang) Een van de 

belangrijkste veranderingen bij De Poppenkast is dat ieder kind dat de opvang bezoekt een mentor 

heeft. Deze mentor begeleidt het kind en de ouders gedurende de periode dat het kind op de opvang, 

de peuterspeelzaal of de bso zit. Fijn voor ouders om een vast aanspreekpunt te hebben. U hebt als het 

goed is inmiddels een brief gekregen met daarin een korte uitleg hierover en ook wie de mentor van uw 

kind is. Wilt u meer informatie over deze nieuwe wet? Onze medewerkers kunnen u daar meer over 

vertellen. 

Groeten Laura Veldt 



 

 

 

 

 

 

Hoi allemaal, 
De afgelopen tijd hebben we weer vele leuke activiteiten en uitstapjes gedaan. De kinderen hebben zich 

weer prima vermaakt. Er zijn ook vele nieuwe kinderen bij gekomen, vooral de kinderen van de 

dagopvang komen gezellig als ze 4 zijn bij ons spelen zoals Leah, Chris , Sofia , Frederieke, Ize, Pip en nog 

veel meer! Dat vinden wij gezellig op de BSO.  Ook veel kinderen krijgen broertjes en zusjes zoals Nicole 

die een zusje heeft gekregen! Super leuk! Ook zijn Rafaella en Melody druk bezig geweest met ons 

nieuwe thema sprookjes. We hebben een groot kasteel gemaakt, de kinderen spelen als echte ridders 

en prinsessen. Ook zijn we de laatste tijd druk bezig met knutselen. We werken sinds kort met een 

thema map. Kinderen zijn er erg enthousiast over en wij ook! 

Lekker naar de duinen, strand en met onze voetbal stagiaires. Lekker naar het park om twister te spelen 

in de buitenlucht. Samen met Rafaella oliebollen bakken met oud en nieuw, ja de kerstvakantie was 

weer een groot feest, voor de kinderen maar ook voor de leidsters, want was is ons werk toch bijzonder 

en speciaal om met de leukste kinderen uit Egmond, Heiloo en Alkmaar te werken.  

Patricia kwam ook een aantal weken ons helpen op de BSO op dinsdag en donderdag. Alle kinderen 

vonden dat erg gezellig want Patricia houdt erg van knuffelen. Lekker naar buiten met Patricia.  

Groetjes 

Het BSO team  

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuwtjes groep 3 
 

Hallo allemaal, 

 

Voor de kerstvakantie zijn er een aantal van de leidsters gestart aan 

een VVE opleiding. Hierin worden wij geschoold om nog beter de 

kinderen te kunnen voorbereiden op de basisschool. 

Zo worden er diverse activiteiten ondernomen buiten onze ‘standaard’ 

activiteiten. 

En dit vinden de kinderen alleen maar leuk! 

Ook de allerkleinste worden hierin betrokken en enthousiast worden 

de activiteiten uitgevoerd. 

Zo mochten Juna en Bowine hun eigen inpakpapier stempelen. Zo 

oefenen we met de kleuren en benoemen we alles wat ze doen.   

En het resultaat mocht er dan ook zijn! 

Samen met Lily, Dies, Juna, Bowine en Eydie werd er een 

sinterklaasliedje gezongen, compleet met bewegingen. 

En er werd wat afgelachen, want ze vonden het toch ook wel een 

beetje gek. 

In de sinterklaasperiode zijn we met de woensdagpeuters uitgenodigd om te komen Pieten gymmen bij 

de kleuters van de Boswaid. 

En wat vond iedereen dit geweldig!  

Met de bakfiets gingen we samen met Anneke die dit niet wilde missen, op pad 

richting school. 

Ruben wist meteen aan de juf te vertellen dat hij ook bijna naar school mag, 

maar dit in Alkmaar zal zijn. 

Door Chris, Jack, Melis, Ruben, Karlijn, Martin, 

Yannick en Gijs werd er dan ook druk gegymd. Ze 

liepen over de daken, gooide pakjes in de 

schoorsteen en ontweken allerlei obstakels. 

Wat hadden we een geweldige ochtend en 

kregen dan ook een echt pietendiploma mee. 

 



We doen niet alleen activiteiten, ook is er altijd tijd om te knuffelen op de groep, dit vindt iedereen 

heerlijk en tovert dan ook een grote 

lach op de gezichten. 

Want iedereen vind het fijn om met de 

kleinste te knuffelen, natuurlijk 

gebeurt dit altijd onder begeleiding en 

geniet ik hier als leidster ook enorm 

van.  

 

 

 

 

 

 

De 

sinterklaasperiode hebben we afgesloten met het sinterklaasfeest! Er 

werd druk gezongen en toen kwamen er ook nog 2 pietjes langs met 

veel pepernoten en natuurlijk cadeautjes. 

Dankbaar werden alle cadeautjes uitgepakt en was er nog even tijd 

om op de foto te gaan. 

 

 

 

 

 

Daarna rolde we langzaam richting de kerstperiode waarin er weer volop 

werd geknutseld.  

Er zullen ongetwijfeld kinderen thuis 

zijn gekomen met hier een daar wat 

glitters, want met kerst gebruiken wij 

deze rijkelijk. 

Ook waren er een aantal meiden die 

hun haren mooi ingevlochten wilden, 

inclusief een glitterspray. En wat waren 

Sedy, Bowine en Melis trots op hun 

haren, de jongens waren stiekem wat 

jaloers, maar ook Dies, Ties en Luuk kregen 

ook wat gel en natuurlijk glitters in hun haren! 

Tussen alle verschillende feestperiodes door hadden we ook nog een 

feestje op de groep want Bianca en ik vierde onze verjaardagen. 

Wat was het een gezellige boel, we werden overladen met dikke knuffels 

en kregen ook van een aantal nog een cadeautje, wij hebben ervan genoten.  

Helaas moeten we deze periode ook afscheid gaan nemen van Ruben, hij wordt 4 jaar en gaat naar de 

basisschool. We zullen je babbels gaan missen Ruben! 

Ook worden er een aantal kinderen 2 jaar en mogen mee gaan doen op onze peuterspeelzaal.  



Zo is Bowine al gestart en vind dit super leuk, ze vertelt dan ook elke keer weer blij dat ze boven mocht 

spelen. 

Binnenkort zullen er meer boven een kijkje mogen gaan nemen, ik ben erg benieuwd naar alle verhalen 

van iedereen. 

 

Liefs Bianca, Laura en Angela. 

 

 

Lieve ouders en kinderen, 

Per eind februari zal ik niet meer werkzaam zijn bij De Poppenkast. Ik ga ergens anders een nieuwe 

uitdaging aan. Natuurlijk ga ik iedereen ontzettend missen en daarom zal ik uitgebreid afscheid nemen 

op 13, 14 en 15 februari. Dat zal ook mijn laatste werkweek zijn. Kom met vragen gerust naar mij toe, 

groetjes Angela. 

 

 

 

                      

 

Beste ouders, verzorgers, 
 

Kinderopvang “de Poppenkast” is, in het kader van de nieuwe ‘Wet Innovatie en Kwaliteit 

Kinderopvang’, heel vooruitstrevend aan de slag gegaan.  

Vanaf 1 februari 2018 mag ik namelijk als kinder-en jongerencoach,  1 uur per week ondersteunend en 

begeleidend aanwezig zijn bij de Buitenschoolse Opvang. En daar heb ik ontzettend veel zin in! Het doel 

van mijn aanwezigheid is om bij te dragen aan de kwaliteitseisen die in de nieuwe wet worden gesteld. 

Als kindercoach kan ik inspelen op vragen en problemen, maar ook preventief aktiviteiten inzetten om 



groepsprocessen te ondersteunen. Mijn plan is om in kleine groepjes leuke aktiviteiten aan te bieden. 

Deze kunnen variëren van grens- en weerbaarheidsoefeningetjes tot  spellen die kwaliteiten en 

vaardigheden naar boven halen, en van creatieve/teken-activiteiten tot filosoferen naar aanleiding van 

bijvoorbeeld gebeurtenissen en boeken.   

Soms zal ik gewoon op de achtergrond aanwezig zijn voor vragen.   

In principe is het de bedoeling dat ik met kleine groepjes werk, zonder problematiek of hulpvraag. 

Mocht er iets individueels spelen dat meer aandacht nodig heeft, dan zal ik dat natuurlijk niet zomaar 

ongevraagd oppakken. Als de pedagogisch medewerker van de groep het nodig lijkt zal ze haar zorg 

(zoals gebruikelijk) als eerste bij u als ouder neerleggen. Als vervolgens na overleg met u blijkt dat er 

meer ondersteuning wenselijk is, is het mogelijk om me daar voor in te schakelen. In dat geval verwijs ik 

naar mijn website voor meer informatie.  

http://www.martinevanwinden.nl/ 

Maar u mag natuurlijk ook altijd even bellen: 06-49235054  

In het kader van vertrouwelijkheid: alles wat speelt blijft vanzelfsprekend bij de betreffende personen. 

Om zoveel mogelijk kinderen te kunnen bereiken zal ik mijn uren verdelen over de verschillende dagen 

van de week. De ene week zal ik er op maandag zijn, de week erop op dinsdag, enz. Op deze manier 

hebben zoveel mogelijk kinderen de kans om een keer mee te doen met een aktiviteit.  

Voor vragen kunt u terecht bij Laura en Elma, of bij mij, natuurlijk! 

Wie weet tot ziens,  

Martine van Winden 

  

De nationale voorleesdagen 2018 
Op 24 januari vond het jaarlijkse voorleesontbijt weer plaats. Het was weer een groot succes, de 

kinderen mochten deze dag in pyjama de opvang bezoeken en dat was op zich al een heel avontuur. De 

mooiste en grappigste outfits kwamen binnenlopen, leuk dat u als ouder zoveel werk hiervan maakte. 

Zoals elk jaar waren groep 8 

leerlingen van de Boswaid en de 

sint Jozefschool te gast om de 

kinderen voor te lezen. Ze 

hebben vooraf goed geoefend 

en deden het weer geweldig, de 

kinderen zaten keurig te 

luisteren naar de leuke verhalen. 

Na het voorlezen gingen we met 

de hele groep aan tafel, dit was 

ontzettend leuk, alle kinderen 

genoten van het eten en de 

tafels waren erg mooi gedekt. 

Dat ziet u ook terug op de foto! 

http://www.martinevanwinden.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het eten zijn we met zijn allen heerlijk in de tuin gaan spelen en werden de kinderen die alleen voor 

het voorleesontbijt waren weer opgehaald. Het was weer een hele leuke en leerzame dag.  Groetjes van 

het Poppenkast team. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 februari Valentijnsdag 

Uiteraard gaat het bij De Poppenkast op 14 februari ook over de liefde, maar dan natuurlijk de liefde 

voor familie en vrienden. We maken samen met de kinderen iets leuks voor degene die ze lief vinden. 

Dat is vaak pappa of mamma maar ook opa’s en oma’s hebben mazzel op Valentijn en hier en daar een 

heel lief vriendje of vriendinnetje.  Er wordt volop geknutseld, fijne Valentijnsdag alvast! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heel Egmond bakt! 

 

Wat een leuk idee dachten wij toen we deze foto voorbij 

zagen komen op facebook. Heel Egmond bakt, nou daar 

kunnen wij ook wat van met de kinderen dus komende 

woensdag gaan zowel de dagopvang als de naschoolse opvang 

meedoen aan deze leuke wedstrijd. De buitenschoolse opvang 

bakt op dinsdagmiddag met Melody  een heerlijke taart en de 

dagopvang gaat woensdagochtend bakken met Fatima, onze 

nieuwste ‘’kook en bak juf’’ Op woensdagmiddag gaan we met 

zijn allen naar de Prins Hendrik om mee te doen en met elkaar 

te smullen van alle lekkere baksels.  

Foto’s vindt u op facebook en op onze website. 

 



Workshop 

Kinder-EHBO 

voor ouders en 

verzorgers. 
Op 20 februari bieden wij in samenwerking met Dare2Help een workshop kinder- 

EHBO aan voor ouders. Deze avond gaat u aan de slag met de volgende 

onderwerpen: 

 Bewusteloosheid 

 Hersenschudding 

 Verstikking/Verslikking 

 (brand)wonden 

 Verstuiking 

 Vergiftiging 

 Koortsconvulsie 

Ervaring uit het verleden leert ons dat er niet teveel ouders tegelijk aanwezig 

kunnen zijn zodat ieder genoeg aandacht krijgt en kan oefenen. Mochten er meer 

ouders belangstelling hebben komt in maart een tweede EHBO- workshop. 

 Kosten: 10 euro pp ter plekke gepast te 

betalen. 

 Tijd: 19.30-22.00 uur 

 Aanmelden kan op de groep, via facebook of 

op info@kinderopvangdepoppenkast.nl 
 

 



Peuterspeelzaal bij De Poppenkast 

Kinderen van twee  jaar en ouder wordt  

geadviseerd om twee keer in de week een 

peuterspeelzaal te bezoeken. Uw kind zit hier 

misschien al op de opvang, in dat geval gaat 

uw kind automatisch mee naar de peuterspeelzaal in de ochtenduren. Maar ook 

voor kinderen die geen gebruik maken van de opvang of slechts een dag in de 

week of op flexibele basis, is het belangrijk om een peuterspeelzaal te bezoeken. 

Kinderen worden op een speelse manier voorbereid op het basisonderwijs en 

krijgen op het gebied van taalontwikkeling en sociale vaardigheden een goede 

basis waardoor de overgang naar het onderwijs natuurlijker en makkelijker zal 

verlopen. Ze leren leeftijdgenootjes kennen en werken met elkaar aan leuke 

thema’s en uitdagende activiteiten.  

De peuterspeelzaal is open tijdens schoolweken en gesloten in de schoolvakanties 

en tijdens feestdagen. De openingstijden zijn van 8.30 uur tot 11.30 uur. Voor en 

na deze tijden kan uw kind uiteraard aanwezig zijn bij ons als dat beter uitkomt, 

dat is omdat wij een 

kinderopvang zijn geen enkel 

probleem. Meer informatie 

hierover kunt u opvragen bij 

onze medewerkers.  

Over de kosten van de 

peuterspeelzaal ontvangt u 

net als de normale opvang, 

kinderopvangtoeslag. Heeft 

u hier geen recht op omdat 

u niet beiden werkt of om 

een andere reden? Dan nog ontvangt u subsidie voor de peuterspeelzaal alleen 

dan komt dat via de gemeente. Heeft u hier vragen over dan kunt u contact 

opnemen met Laura Veldt of Elma Dekker via 

info@kinderopvangdepoppenkast.nl   

 

mailto:info@kinderopvangdepoppenkast.nl

