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Het voorjaar is begonnen! Een heel leuke 
tijd breekt aan want we kunnen er weer 
uitgebreid op uit met alle kinderen! Zowel 
de dagopvang als de peuterspeelzaal en 
de kinderen van de buitenschoolse opvang 
zijn veel buiten te vinden. We wandelen 
met ze, doen sportieve activiteiten en ook 
veel natuurgerichte activiteiten. Wat zie je 
buiten, hoe voelt gras, wat doet de wind 
met een lint en ook de moestuin komt 
weer aan bod. Dat betekend wel dat 
kinderen vieze schoenen kunnen krijgen 
en daarom benadrukken we nog even het 
feit dat het handig is om niet de nieuwste 
spullen bij uw kind aan te trekken maar 
kleding en schoeisel dat tegen een stootje 
en vlekje kan. We hebben voor de 
kleinsten laarzen die we veel gebruiken 
dus dat scheelt al een hoop. 
In deze nieuwsbrief vindt u van een aantal 

medewerkers een persoonlijk stukje over 
het werken bij De Poppenkast. Wat vinden 
zij leuk aan dit werk en waar halen zij de 
energie vandaan om elke dag weer met 
frisse moed een groep kinderen te 
begeleiden, verzorgen en uitdagen om 
zich te ontwikkelen. Ook leest u uitleg 
over het ruilen van dagen en hoe wij 
omgaan met flexibele en extra of 
incidentele opvang. In de agenda zetten 
we de activiteiten voor de komende tijd 
en er staat nog veel meer in. Veel plezier 
met het lezen van deze nieuwsbrief! 
Vriendelijke groeten, Laura Veldt. 
 

https://www.facebook.com/319317868125850/photos/1745873838803572/


Hallo ik ben Laura Gaarthuis.  

Samen met Bianca werk ik nu op 

groep 3. 

Wat het werken met kinderen nou 

zo leuk maakt is dat je elke dag weer 

vrolijk word begroet door de blije 

gezichtjes. 

De uitstapjes met de kinderen naar 

de boerderij en met de bakfiets en 

de bolderwagen op pad door de  

natuur wat is dat fijn om te kunnen 

doen met de kinderen lekker in de 

buiten lucht. 

Ook met de kleinere kinderen 

rondje om wandelen en lekker 

spelen in de tuin of speeltuin en in 

de natuur. Samen een boodschapje 

halen bij de supermarkt dat is ook 

favoriet. 

Op de groep lekker knutselen en de 

groep mooi versieren wat ziet het 

er dan weer gezellig uit, Leuk om te 

zien dat de kinderen dan trots zijn 

op hun kunstwerken. 

Samen een boekje lezen dat is ook 

altijd een fijn moment op de bank, 

samen praten over de plaatjes en 

aanwijzen wat we allemaal zien. 

Ook met de kleinsten vind ik het 

leuk om te snoezelen en samen te 

spelen en te ontdekken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hallo Allemaal. Al 3,5 jaar werk ik bij de 

poppenkast. Groep 3 is mijn vaste 

groep en daar ben ik 3 dagen in de 

week.[ dinsdag, donderdag en vrijdag] 

Wat ik het liefste doe bij de poppenkast 

is om de kinderen een fijne, gezellige 

dag aan te bieden. Dit begint voor mij 

al 's morgens als de kinderen gebracht 

worden. Samen zwaaien naar papa of 

mama en troosten bij verdriet. Maar 

ook gedurende de dag er voor ze zijn. 

Samen spelen, knuffelen en troosten. 

En als ze dan aan het eind van de dag 

opgehaald worden en blij mee naar 

huis gaan of eigenlijk niet mee naar 

huis willen weet ik dat het gelukt is dat 

de kindjes een fijne dag hebben 

gehad! 

Het leukste aan mijn werk is dat je echt 

een band kan opbouwen met de 

kinderen. Omdat de kindjes van 0 tot 4 

jaar bij mij op de groep zitten zie je 

binnen komen als kleine baby's die alle 

hulp nodig hebben. Je ziet ze 

ontwikkelen tot peuter en gaan als 

kleine of grote kleuter naar de 

basisschool. 

Waar ik stiekem erg blij 

van word is als ze voor 

het eerst je naam 

zeggen, zo schattig! 

Het mooiste moment 

van de dag is voor mij 

het vrij spelen. Je hebt 

dan echt tijd om 1 op 1 

met een kindje te zijn. 

Even die extra 

aandacht geven. Maar 

ook om met een klein 

groepje iets te doen. 

Gesprekjes voeren, 

knuffelen en samen spelen. 

Wat ik voor mezelf uit mijn werk haal is 

energie en liefde. De energie die je van 

de kinderen krijgt daar kan ik de hele 

dag op vooruit. 

Ik werk al ruim 16 jaar in de 

kinderopvang en nog steeds ga ik elke 

keer met veel plezier naar mijn werk. 

En ik hoop dit nog vele jaren te mogen 

doen! 

 

Veel liefs Bianca. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Hallo! Voor de meeste mensen bij de 

poppenkast ben ik een bekend gezicht maar 

zal me nog eens goed voorstellen  Ik ben 

Patricia Hollanders-Wijnberg en ik ben 38 jaar 

oud. Getrouwd en moeder van twee zoons, 

Boaz 9 jaar en Roan 7 jaar. In mijn vrije tijd 

ben ik veel langs de voetballijn te vinden om 

mijn mannen te bewonderen. Zelf sport ik ook 

graag en volg dan ook 2 tot 3 x in de week een 

bokstraining.  

In de kinderopvang werk ik nu al heel wat 

jaartjes. Ik ben begonnen bij Kiddies in 2002 

en na 3 jaar ben ik verhuisd naar Maastricht 

voor mijn grote liefde, waar ik vijf en een half 

jaar heb gewoond en gewerkt. Ik heb daar 

veel ervaring opgedaan bij een grote stichting 

genaamd MIK (maatwerk in Kinderopvang). 

Ook heb ik daar een jaar als au pair gewerkt 

bij een gezin met 2 kleine baby’s een tweeling, 

wat ik ook erg leuk en leerzaam vond. Omdat 

ik heel veel heimwee kreeg zijn we met ons 

gezin weer verhuisd naar Alkmaar waar ik ging 

werken bij Rollebol. En nu dan alweer drie en 

een half jaar bij De Poppenkast  

Wat ik leuk vind aan het werken met 

kinderen? Het bieden van een veilige 

omgeving en een  vertrouwd gevoel, zo 

kunnen de kinderen zich vanuit daar verder 

ontwikkelen. En door ze echt te “zien”en er 

voor ze te zijn bouw je een enorme band met 

ze op. Als resultaat elke dag weer blije 

gezichten die het fijn vinden om bij je te zijn! 

Met heel veel dikke knuffels  Daar smelt je 

gewoon van en daar doe ik het voor!!! 

Groetjes Patricia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hallo allemaal, 

 

De meeste ouders 

bij de Poppenkast 

kennen mij 

natuurlijk al. 

Maar ook ik zal 

mij nog eens een keer uitgebreid aan jullie 

voorstellen. Mijn naam is Anneke 

Huijboom, ik ben 37 jaar jong. Ik woon in 

West- Graftdijk, samen met Johan met wie 

ik dit jaar al twintig jaar 'verkering' heb. 

Samen hebben wij twee prachtige, super 

leuke dochters. Norah wordt in juni 9 jaar 

en haar zus Josan wordt in juni alweer 12 

jaar. Ik ben dit jaar alweer 18 jaar 

werkzaam in de kinderopvang, waarvan ik 

de laatste (alweer bijna) 8 jaar aan het 

werk ben bij kinderopvang de Poppenkast.  

Ik werk bij de Poppenkast als 

hoofdleidster. Mijn functie en taken zijn  

eigenlijk niet in een paar zinnen samen te 

vatten, ik mag heel veel verschillende 

leuke dingen doen, regelen en organiseren, 

maar ik ga het toch proberen.  Een aantal 

jaar geleden heb ik bij de Poppenkast de 

'peuterspeeltijd' opgestart. Dit betekende 

dat we een uur per dag met alle peuters bij 

elkaar kwamen op een groep om de peuters 

extra tijd, aandacht en ook wat meer 

peutergerichte en voorschoolse activiteiten 

te kunnen bieden. Ondertussen is deze 

'peuterspeeltijd' uitgegroeid tot een echte 

peuterspeelzaal waar ik verantwoordelijk 

voor ben. We zijn 5 ochtenden open, met 

op drie ochtenden in de week zelfs al twee 

goed lopende peutergroepen. Ik geef niet 

alleen leiding aan de peutergroepen, ik 

verzorg ook het aanbod van VVE op de 

peutergroep. 

Ik maak de 

keuze in de 

thema's die 

we gaan 

volgen, 

verzorg de 

weekplanningen voor de collega's, en ik 

maak elk nieuw thema ook een brief voor 

alle ouders van de peutergroep. Ik begeleid 

verschillende peuters die via het 

consultatiebureau een verwijzing hebben 

gekregen voor VVE in het stimuleren en 

vergroten van hun passieve maar vooral 

ook actieve taal en woordenschat. Ook ben 

ik de mentor van verschillende peuters. Op 

dit moment ben ik bezig met het leggen 

van contact met de verschillende 

basisscholen in Egmond. Voor het op een 

goede manier kunnen overdragen van alle 

kinderen die vier jaar worden en dus naar 

school mogen.  

Naast mijn werk op de peutergroep ben ik 

ook een van de vaste gezichten en de 

mentor van de kinderen van groep 2. Waar 

ik elke maandag en dinsdag middag vast 

op de groep sta. Een paar uur in de week 

werk ik ook nog gezellig op het kantor van 

de Poppenkast met Elma en Laura. Naast 

het vele overleg wat we daar met elkaar 

hebben, ben ik dan ook druk met 

verschillende voorbereidende taken voor 

met name de peutergroep. Ook help ik mee 

met het (her) schrijven en aanpassen van 

bijvoorbeeld het buitenspelbeleid van de 

Poppenkast. De laatste paar 

maanden zijn wij met 

elkaar ook erg druk geweest 

met het interpreteren en op 

de juiste manier invoeren 

van de nieuwe wet IKK die 

al voor een groot deel per 

januari 2018 is ingegaan. 

Ook nu zijn wij daar nog 

veel mee bezig aangezien er 

ook per januari 2019 nog 

wat aanpassingen zullen volgen. 

In mijn functie als hoofdleidster ben ik 

zoveel mogelijk aanwezig bij alle 

vergaderingen en overleggen van het hele 

team, de peutergroep en de BSO. Ook ben 

ik een aanspreekpunt voor collega's, ouders 

en Laura en Elma. En ben ik 

verantwoordelijk voor het goed uitvoeren 

en werken volgens het beleid van 

kinderopvang de Poppenkast. Niet al mijn 

werkzaamheden passen binnen de uren dat 



ik aanwezig ben bij de Poppenkast. 

Vandaar dat ik ook verschillende afspraken 

plan op een van mijn vrije dagen. En ook 

thuis veel aan het werk ben voor de 

Poppenkast. 

 En eigenlijk doe ik nog veel meer, zoals 

de organisatie van het voorleesontbijt, 

kerstlunch, etc, etc, etc.. 

 

Ik werk gemiddeld zo een 23 uur per week 

bij de Poppenkast. Waarvan ik 21 uur per 

week mag doen wat ik het allerliefste doe: 

namelijk lekker samen met de kinderen op 

de groep zijn!! Grapjes maken, buiten 

spelen, lekker vies worden, ontdekken, 

leren en vooral veel plezier hebben met 

elkaar.  Ik vind het belangrijk dat elk kind 

zich gezien voelt bij de Poppenkast en 

lekker zich zelf kan en mag zijn. Een groep 

blije en enthousiaste kinderen die met veel 

plezier bij ons willen komen spelen. 

 

Groetjes van Anneke 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ik ben Sanne Hopman, in september werk ik 8 
jaar bij de poppenkast. Ik werk al vanaf het 
begin op groep 1, en werk samen met Patricia. 
Op dinsdag, woensdag en donderdag ben ik te 
vinden op groep en ook op de 
peuterspeelzaal. Dat ik begon met werken 
hadden we een kleine groep kinderen, als ik 
nu 8 jaar later kijk dan hebben we een volle 
groep. Ik vind het heel leuk om met kinderen 
te werken, want je helpt de kinderen groeien 
in hun ontwikkeling. In vier jaar tijd zie je 
kinderen van baby naar een peuter groeien. 
Een baby ga je flessen, fruithapjes geven en je 
vertroetel ze met 
aandacht en 
knuffels, daarna 
worden het 
peuters die alles 
zelf gaan 
ontdekken. Je gaat 
de peuters helpen 
met hun 
ontwikkeling zoals 
zindelijk worden of 
het aantrekken 
van hun jas. Na 
vier jaar gaan ze 
naar de 
basisschool, dan 
mis ik ze op de 
groep.  
De interactie en 
band die je in vier 
jaar opbouwt met 
de kinderen is 
belangrijk. 
Kinderen die naar 
je toe komen om 
iets te vertellen of 
een dikke knuffel 
komen geven. Als je met een baby aan het 
knuffelen bent dat de baby naar je lacht en 
begint te brabbelen. De afwisseling tussen 
peuters en baby’s op de groep vind ik ook heel 
leuk. Het ene moment ben je met een baby 
aan het knuffelen en de fles aan het geven, 
daarna ga je met een peuter knutselen en een 
gesprekje voeren.  
Volgens de kinderen ben ik een knutsel juf, 
want iedere week verzin ik leuke nieuwe 
knutsels voor de kinderen. Ik vind het leuk om 
creatief bezig te zijn met de kinderen. Ik 

stimuleer de kinderen graag hun eigen 
fantasie te gebruiken tijdens het knutselen. De 
ene peuter maakt het voorbeeld precies na en 
een andere zet een paar strepen neer daarna 
is hij klaar of geeft er een hele eigen draai aan. 
De baby’s knutselen ook veel met hun voetjes 
of handjes, dan maken we een konijn van hun 
voetjes of smeren ze met hun handjes in de 
verf op een papiertje.  
Ik vind het leuk om te zien hoe kinderen 
reageren als je de groep op komt lopen. Dat ze 
heel enthousiast je naam roepen of gelijk op je 
af komen rennen om je knuffel te geven.  

Als je van ouders 
hoort dat er thuis 
verhalen over je 
worden verteld.  
    
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ik ben Melody Oud, ik kom uit Egmond aan 

zee. ik werk op de BSO samen met mijn 

collega Rafaella. Vele ouders kennen mij van 

de BSO maar ik ben ook vaak te vinden bij de 

peuterspeelzaal en de dagopvang van de 

poppenkast.  Ik ben nu ook in opleiding samen 

met nog 5 collega’s om  VVE leidster te 

worden. Ik werk nu bijna 2 jaar bij de 

poppenkast, ik ben hier als student voor stage 

terecht gekomen en daarna gebleven en 

uitgegroeid tot een pedagogisch medewerker. 

Wat ik het mooiste vind aan pedagogisch 

medewerker zijn is de liefde 

en leuke momenten met de 

kinderen, dat doet je hart 

goed. Ik vind het leuk om met 

de kinderen in de keuken te 

staan, van de boodschappen 

tot het einde, het hele proces 

van koken in de keuken. Dat 

vind ik geweldig om te doen 

en de kinderen ook. Ik ben 

als pm’er erg geduldig, 

liefdevol, creatief en 

zorgzaam voor de kinderen 

en voor de ouders. Ik neem 

vaak de camera mee naar de 

poppenkast om van de leuke 

momenten foto’s te maken 

om toch te kunnen laten zien wat wij ervaren 

op het werk om met zulke lieve kinderen te 

werken. Het is waardevol en het mooiste werk 

wat je kan bedenken. Samen met kinderen 

werken aan de ontwikkeling en fijne 

ervaringen bezorgen in de jaren van kind zijn.   

Tot snel ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuwsbrief BSO 

 

Deze periode bij de 

poppenkast zijn we 

weer veel opstap 

geweest. De 

Voorjaarsvakantie is 

ook geweest en wat 

hebben we een 

gezellig weekje 

gehad. We zijn naar 

het sportspektakel in 

Schoorl geweest, We 

hebben tenten 

gebouwd, naar de 

schaapskooi en als 

afsluiter zijn we naar  kinderdag verblijf de 

loeiende koe geweest! Wat een 

bezienswaardigheid voor de kinderen, we 

hebben gezien hoe de koe werd gemolken en 

gespeeld in de grote buitentuin van het 

kinderdag verblijf.  De Boer heeft ons heel veel 

verteld, het was wel een beetje koud op dat 

moment. We kregen daar wind dichten 

pakken aan! Dat was erg fijn en konden we op 

de sloot schaatsen! Super cool! 

Ook komen de knutsel middag er weer aan, 

Vraag aan de leidsters welke datums en meld 

u kind aan! Vol is Vol, kosten zijn 2.50 per 

kind.  

We zijn weer druk bezig met het lente thema 

samen met de 

kinderen, Paas 

eitjes geknutseld 

en mooie vlinders 

die op dit moment 

aan het plafon 

hangen op de BSO 

groep. Dat maakt 

de groep weer 

lente proef! We 

hebben zin in het 

mooie weer, dan 

kunnen we weer 

leuke en mooie 

uitstapjes maken 

met de kinderen.  

Samen met de peuters zijn we laatst in de 

duinen wezen spelen en een mooie wandeling 

gemaakt, daar merkte we echt dat de lente er 

weer aan kwam! Bij  de Boer wezen kijken met 

Fatima was erg indrukwekkend, wat waren er 

veel koeien zeg! Lekker bezig zijn in de 

natuurlijke en met de dieren in aanraking 

komen, dat vinden wij belangrijk en de 

kinderen erg leuk.  

Ook hebben we elke maandag een nieuwe 

stagiaire er bij. Zijn naam is Jan en hij komt 

elke maandag leuke buiten activiteiten doen 

met de kinderen, zoals bijvoorbeeld 

voetballen en volleyballen bij de voetbal Kooi. 

Voor vragen, kom gerust naar Jan toe of naar 

ons.  

 



De afgelopen periode hebben we vaak de 

camera er bij gepakt, we hebben leuke foto’s 

van de speelmomenten van de kinderen, ze 

komen zo snel mogelijk op de website, check 

gerust op www.kinderopvangdepoppenkast.nl 

en vraag het wachtwoord aan een van de 

leidsters!  

Tot snel op de BSO! 

Groetjes, 

Het BSO team, 

Rafaella en Melody 

 

 

Hoi allemaal! 

Ik stel mezelf graag even voor. Ik 

ben Daphne van der Heijden, 23 

jaar oud en woon in Egmond aan 

den Hoef. Vanaf Maart ben ik met 

veel enthousiasme gestart bij de 

poppenkast. Voor mij is de 

kinderopvang een hele nieuwe 

ervaring maar tot nu toe ervaar ik 

het als erg positief. Werken met 

kinderen is dan ook iets wat goed 

aansluit bij mijn huidige opleiding. 

Naast de poppenkast volg ik 

namelijk de opleiding Sociaal 

Pedagogische Hulpverlening (SPH) 

aan InHolland in Alkmaar. 

Ik ben nu bezig met mijn 

laatste jaar.  

 

 

 

 

 

Momenteel ben ik daarom ook 

druk bezig met mijn 

afstudeeronderzoek bij een school 

in het speciaal onderwijs, de 

Mytylschool, in Bergen. Tijdens 

mijn opleiding heb ik veel ervaring 

opgedaan tijdens verschillende 

stages gericht op kinderen met 

een beperking en/of 

gedragsstoornis. Ik kijk er naar uit 

om samen met collega’s en 

kinderen een fantastische tijd bij 

de poppenkast 

er van te maken! 

Tot snel! 

Groetjes Daphne 

van der Heijden 

 

 

http://www.kinderopvangdepoppenkast.nl/


Hallo ouders en kinderen van De 

Poppenkast! Ik ben sinds vorige 

maand pedagogisch medewerker bij 

de Poppenkast. Werken in de 

kinderopvang is nieuw voor mij 

maar tot nu toe vind ik het 

hartstikke leuk. Wat ik zo leuk vind 

is dat we veel activiteiten doen met 

de kinderen zoals knutselen of een 

rondje om met de bolderkar. Vooral 

naar buiten gaan met de kinderen 

vind ik heerlijk, zo zien we eens wat 

anders en kunnen we lekker een 

frisse neus halen! 

 

 

 

In de volgende nieuwsbrief komt 
de andere helft van het team 
aan het woord. 
 
 
 

Flexibele, extra en incidentele 

opvang bij De Poppenkast.  
Bij De Poppenkast hebben we de mogelijkheid 

voor ouders om flexibele opvang af te nemen. 

Dat is erg fijn wanneer u onregelmatig werkt 

en dus geen vaste dag of dagdelen kunt 

afnemen. Ook kunt u naast de eventuele 

reguliere opvang af en toe een extra of 

flexibele dag inzetten wanneer u daar 

behoefte aan heeft door bijvoorbeeld ziekte of 

vakantie van uw vaste oppas of opa/oma.  

Deze extra/flex/incidentele opvang is mogelijk 

op de dagopvang, onze peuterspeelzaal en de 

buitenschoolse opvang. U geeft aan welke dag 

uw kind komt en of het een hele dag is, een  

halve dag of peuterochtend of een middag of 

voorschools moment op de bso.  

Klanten die flexibele opvang afnemen of 

extra/incidentele opvang nodig hebben geven 

dit van te voren, via de mail aan zodat wij hier 

rekening mee kunnen houden bij het 

inplannen van het personeel. We moeten ons 

aan een vast aantal leidsters houden dus is het 

fijn als we van te voren weten wie wanneer 

aanwezig zal zijn. Hierin zijn we erg flexibel en 

zelfs de dag zelf kunt u altijd even bellen of er 

plek is voor flexibele opvang. Het is echter 

beter als u wat ruimer van te voren bent met 

deze aanvraag dus bij deze de vraag om last 

minute opvang aanvragen tot een minimum te 

beperken en te proberen ons van te voren via 

mail te laten weten wanneer uw kind 

aanwezig zal zijn. Na 17 uur en in de 

weekenden kunnen wij uw mail ook niet 

beantwoorden of inzien, we hopen hierbij op 

uw begrip. Dus heeft u de volgende week 

opvang nodig? Vraag het voor 17 uur op 

vrijdag aan en altijd via mail (bellen of via 

watsapp mag ook, maar dan extra en niet in 

plaats van de mail) zodat wij ons personeel 

hier op in kunnen plannen, bedankt namens 

het Poppenkast Team.  

 



Ruildagen bij De Poppenkast 
Neemt u reguliere opvang af, dus opvang, 

peuterspeelzaal of bso op vaste dagen, dan 

kan het altijd gebeuren dat uw kind een dag 

mist door bijvoorbeeld ziekte, vakantie, 

feestdagen etc. 

Wij bieden dan de mogelijkheid om deze dag 

te ruilen alleen hierbij komen een aantal 

regels kijken. Doordat wij ons aan een 

maximaal aantal kinderen moeten houden per 

medewerker kunnen we niet zomaar extra 

kinderen aannemen voor een ruiling.  

Een gemiste dag mag geruild worden binnen 

twee weken en alleen indien er ruimte is op 

de groep. Het kan dus zijn dat we een ruiling 

niet goed kunnen keuren en dan bieden we 

een alternatief aan. U kunt buiten deze twee 

weken geen aanspraak meer maken op deze 

dag. Helaas is dat een te grote administratie 

waar we niet aan kunnen beginnen. Elma is 

degene die de ruilingen aanneemt en 

behandeld. Zij heeft overzicht over de 

aantallen op de groepen, het aanwezige 

personeel en de eventuele afmeldingen van 

ouders. U kunt een ruiling dan ook niet te lang 

van te voren aanvragen en akkoord krijgen 

omdat we ziekte en andere onverwachte 

afwezigheid van kinderen uit de groep waar 

uw kind zit niet kunnen voorspellen. U kunt 

soms op een wachtlijst voor een bepaalde dag 

gezet worden zodat we u kunnen bellen bij 

afmeldingen. Ook dan is er geen garantie dat u 

deze dag kunt ruilen, hiervoor vragen we uw 

begrip. Gemiste uren door eerder halen of 

later brengen kunnen niet geruild worden. 

 
 

 

 

De fotograaf komt 
er weer aan! 

Volgende week op 9,10 en 12 april zal de 

fotograaf weer langskomen om alle kinderen 

weer op de foto te zetten. Leuk voor 

moederdag, opa en oma of in het fotoalbum! 

Bezoekt uw kind de opvang niet op deze 

dagen of wilt u dat broertjes en zusjes met 

elkaar op de foto gaan? Dan bent u 

donderdagmiddag 12 april tussen 11.30 en 

13.00 uur welkom. Graag even via de mail of 

op de groep aangeven zodat we hier rekening 

mee kunnen houden. 

Tip: laat uw kind geen witte kleding dragen of 

kleding met fijne strepen of stippen. We 

hopen op leuke foto’s voor iedereen! 
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Wie werkt er met mijn kind? 

Om wat meer duidelijkheid te scheppen 

voor kinderen en ouders over wie er met 

de kinderen werken op de dagopvang, de 

peuterspeelzaal en de bso, gaan wij 

binnen enkele weken starten met foto’s 

van de medewerkers om te zien wie er 

die dag op de groep werken. Zo ziet u aan 

het begin van de dag wie die dag op de 

groep aanwezig zal zijn. Fijn voor de 

kinderen en duidelijk voor u als ouder. 

De foto’s zullen hangen bij de 

groepsdeuren op de dagopvang en bij de 

trap voor de peuterspeelzaal en de bso. 

 

De oudercommissie 
Wij zijn Astrid (moeder van Deborah, bso), 

Esther (moeder van Ise en Roan, bso) , Maike 

(moeder van Nick en Amy, bso)  en Ilse 

(moeder van Sedy en ?, dagopvang en 

peuterspeelzaal) en wij vormen samen de 

oudercommissie van De Poppenkast. Wij 

Adviseren de directie bij bepaalde 

beleidszaken en tariefbepaling en zijn een 

aanspreekpunt voor ouders. Ook verzorgen 

wij bij bijzondere gebeurtenissen en de ‘dag 

van de leidster’ voor een leuke attentie voor 

de medewerkers van De Poppenkast. Om deze 

attenties te kunnen blijven verzorgen hebben 

wij spaarvarkens neergezet bij groep 1 en bij 

de ingang van de bso/peuterspeelzaal. Wij 

zouden het fijn vinden als u hier af en toe een 

bijdrage in zou willen stoppen zodat wij 

hiervan weer leuke presentjes kunnen kopen 

voor het team. De oudercommissie 

vergaderingen zijn openbaar en u bent 

uiteraard van harte welkom om een keer een 

vergadering mee te maken. Ook staat de map 

met notulen ter inzage klaar in de keuken 

beneden op de kluisjes. Voel u vrij hier eens in 

te kijken. U vindt hier ook elk jaar een verslag 

over de eventuele afgehandelde klachten door 

de geschillencommissie. En een huishoudelijk 

regelement. De volgende vergaderingen 

vinden plaats op 13 juni, 12 september en 31 

oktober. De vergaderingen zijn op 

woensdagochtend om 8.45 uur en vinden 

plaats in de Kooi op de eerste verdieping. 31 

oktober is een besloten vergadering en is dan 

ook niet toegankelijk voor derden. Wilt u meer 

informatie of heeft u vragen? U kunt ons 

bereiken via mail oudercommissie@gmail.com 

of spreek ons aan als we elkaar tegen komen 

bij De Poppenkast. 
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Knutsel en speel- 
middagen  

De knutsel en speel-middagen zijn een groot 

succes, steeds meer mensen weten ons 

hiervoor te vinden. Deze middagen zijn voor 

alle kinderen toegankelijk, u hoeft hier geen 

klant voor te zijn bij ons. Het is echt bedoeld 

als activiteit voor kinderen uit de buurt. Wij 

organiseren 1x per maand een leuke en 

leerzame activiteit. Geef uw kind wel op tijd 

op want aan elke activiteit zit wel een 

maximum aan het aantal kinderen wat mee 

kan doen. Voor de komende periode hebben 

wij de volgende activiteiten gepland: 

16 mei- Koken met Melody! 

13 juni- Een 

natuurwandeling met Jordy 

Dekker  

18 juli-waterspelletjes in de 

tuin. 

Leeftijd: 3,5-12 jaar. Kosten zijn 2,50 per kind 

incl drinken en vers fruit. Deze middagen zijn 

van 14-16 uur. Eerder of langer? Vraag gerust 

naar de mogelijkheden. Opgeven via 

info@kinderopvangdepoppenkast.nl of bel 

met 072-5070200. 

 

Agenda: 
 23 april mei vakantie Sint Jozefschool 

en De Rank 

 27 april koningsdag en start mei 

vakantie overige scholen. 

 28 april reddingsbotendag. 

 13 mei moederdag. 

 16 mei Knutsel en speelmiddag 

(koken) 

 10 juni Hoeverdorpsfeest. 

 13 juni Knutsel en speelmiddag 

(natuurwandeling met Jordy) 

 29 juni modderdag. 

 18 juli knutsel en speel-middag 

(waterspelletjes) 
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