
Nieuwsbrief Lente 
2019 

Daar is hij weer, de nieuwsbrief van 

De Poppenkast. 

Indien u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen horen we dit graag in een 

reply op deze mail, dank daarvoor alvast. We hopen dat iedereen een 

heerlijke lente zal hebben, we zijn in ieder geval al goed op weg! Het weer is 

super en we barsten van de leuke activiteiten op de opvang. Zoals iedereen 

weet hebben we nu twee babygroepen waar een fijne rust heerst, twee 

peutergroepen waar de kinderen heerlijk op avontuur kunnen en dagelijks 

veel leren, peuterspeelzaal ook op de peutergroepen, VVE plekken, voor en 

naschoolse opvang en vakantieopvang. Wilt u meer informatie dan horen 

wij het graag. We wensen u veel leesplezier en tot snel bij Kinderopvang De 

Poppenkast! 

Laura Veldt. 
 

 

Nieuws vanuit groep 1 

 

Hallo allemaal, 

bij deze ook een 

leuk stukje met 

wat nieuws 

vanuit groep1. Wij zijn al 

helemaal gewent aan onze 

‘nieuwe’ groep. En ook alle 

peuters hebben hun draai goed 



gevonden. We zijn druk aan het 

knutselen met de kinderen en leren met 

veel plezier allemaal nieuwe woorden en 

leuke weetjes over de thema’s waar wij 

op de groep mee bezig zijn. Het thema 

mijn familie hebben we nu echt alweer 

afgesloten. De ‘stamboom’ op het raam 

met alle foto’s van de familie van de 

kinderen vonden we alleen echt te leuk 

om nu al weg te halen dus die hebben 

we nog even laten hangen op het raam  

Op dit moment brengen wij onze groep helemaal in de sfeer 

van Lente en Pasen. We hebben een mooie boerderij op onze 

groep gemaakt, waar de kinderen graag in spelen.  Ook de 

echte boerderij bezoeken wij graag met de kinderen. De koeien 

bij boer Joost of de lammetjes op een andere boerderij of in de 

schaapskooi als deze open is. En straks weer naar de 

kinderboerderij.  Maar natuurlijk gaan we ook graag naar het 

bos en de duinen. Lekker naar buiten spelen, ontdekken en 

stiekem leren in de natuur.   

Achter de schermen zijn wij ook al weer bezig om een nieuw 

thema te maken, organiseren en voor te bereiden; maandag 27 

mei start op beide peutergroepen het thema verkeer en vervoer.  

De afgelopen maanden is Anneke regelmatig terug naar school 

geweest en hard aan het leren gegaan om haar diploma tot 

pedagogisch coach te behalen. Nu zij haar diploma heeft kan zij 

gaan starten met coachen van alle collega’s bij de Poppenkast. 

Dit coachen is gericht op het pedagogisch handelen van de 

medewerksters op de groepen.  Dit betekent dat zij de komende 

tijd ook veel op de andere groepen van de Poppenkast te 

vinden is. Zowel bij de dagopvang als de BSO.  



Wij horen regelmatig de grappigste uitspraken en opmerkingen 

op onze peutergroep. Wij zijn dan ook begonnen met het 

proberen op te schrijven van deze opmerkingen voorin deze 

nieuwsbrieven. We zijn nog  maar et begonnen dus hopen de 

volgende nieuwsbrief veel meer leuke 

uitspraken te hebben.  

 Ferre; Hee ik hoor een vrachtwagen, 

wat doet die nou hier? Anneke; ja, 

vrachtwagens rijden hier ook. Femke; nee 

Anneke! Vrachtwagens rijden hier niet, die 

rijden op straat.. 

 James tegen Ellen; waar is Groen 

Sanne? 

 Kain tegen Anneke ; mijn papa komt 

mij zo ophalen, Anneke; leuk Kain! Kain; ja, 

maar jij mag niet mee hoor! 

 Sanne tegen Kain; ga je mee naar de dieren? Kain; Nee!! 

 Anneke wrijft over Marco zijn haar. Marco; niet aan mijn 

haar zitten! Dan wordt papa boos op jou 

 Op de boerderij. Sanne; oh wat een leuke koe! Zullen we 

die mee nemen naar de Poppenkast? Femke; nou dan 

ruim jij zelf die troep maar op! 

 Op de boerderij. Louise vraagt aan Sanne; heeft die koe 

vier plassers? Wijzend op de uiers.. 

Groetjes van Sanne & Anneke 



 

 

Hierbij weer een stukje namens de baby groep 2 

Wat is het toch fijn op de groep en wat vermaken de kinderen 

zich ook ontzettend goed.  

Het is ook zo leuk om te zien dat de dreumesen zo lief zijn voor 

de baby’s. Als een baby even aan het mopperen is dan weten 

de meeste dreumesen niet hoe snel zij een kijkje moeten 

nemen bij de baby en  proberen hem of haar dan te troosten. 

Maar ook het ‘samenspelen’ gaat goed. Vaak word er ook voor 

gezorgd dat een baby meer dan genoeg speelgoed heeft. Maar 

natuurlijk spelen de dreumesen zelf 

ook fijn.  

 

Nu de lente gestart is en het weer ook 

steeds mooier word gaan wij nog 

meer naar buiten toe. Lekker 

wandelen in de bolderkar of met de 

buggy, een rondje fietsen of met de 

bus op pad. Maar natuurlijk zijn wij 

ook steeds meer in de achtertuin te 

vinden. Rondjes rijden op de auto’s of 

motors, glijden van de glijbaan maar 

natuurlijk mag ook zeker de mooie 

zandbak niet vergeten worden. Dus 

wie weet komen 



de kinderen binnenkort wel thuis 

met wat  ‘extra’ zand in de 

kleding.  

Wij merken dat de kinderen altijd 

erg enthousiast worden als wij 

op bezoek geweest zijn bij de 

diertjes.  

 

Ondertussen is Jack alweer 2 jaar geworden en speelt hij nu 

gezellig op de peutergroep. Ook zijn Liz en Malika binnenkort 2 

jaar en mogen zijn ook naar de peutergroep. 

Ook zijn er weer ‘nieuwe’ kinderen gestart of starten de 

kinderen binnenkort bij ons op de groep: Guus, Sem, Sep, 

Charlie en Yara. Wij wensen de kinderen veel speelplezier en 

leerplezier bij ons op de groep.  Groetjes Saskia en Laura 

 

 

Wat is het leuk op groep 3. Er zijn de afgelopen weken een 

aantal nieuwe kinderen gestart, van baby’s tot dreumes. Barry, 

Kai, Cas, Selma, Elin, Diek, Jona,  fijn om te zien dat zij zich 

allemaal welkom voelen op onze groep. Alle anderen kinderen 

willen graag kennis maken en zijn zorgzaam naar de kleintjes 

toe. 

Met het mooie weer van de afgelopen 

tijd, komen wij ook meer in de 

voorjaarsstemming. Lekker te ramen 

open en naar buiten toe om met de 

kinderen te wandelen. Ook gaan we 

de komende periode buiten naar 

binnen halen. Kennis laten maken met 

stro, bloemen en planten. Zodat het 



buitengevoel ook een binnen 

belevening wordt.   

De groep wordt langzaam 

omgetoverd in het thema 

voorjaar. De kuikentjes en 

eieren komen weer tevoorschijn. 

Samen met de tulpen en 

vlinders wordt het een leuk geheel.  

Naast dat er nieuwe kinderen zijn gestart, worden er in de 

komende periode ook een aantal kinderen twee jaar. Deze 

gaan over na de peutergroep, een spannende stap, van de 

oudste zijn ben je opeens de jongste. Nieuwe kinderen en 

leidsters, de kinderen die 

over gaan, gaan wennen op 

de andere groep. Soms 

kennen ze elkaar al van het 

buiten spelen. De 

ontwikkeling gaat snel, ze 

groeien snel. Soms kunnen 

ze na het weekend ineens 

omrollen, zitten, staan of 

lopen. Wij vinden het mooi om een onderdeel te zijn van de 

ontwikkeling die de kinderen door maken. Deze te 

ondersteunen en verder te ontwikkelen.  

Wij hebben veel zin in het voorjaar! 

Groetjes, Monika & Bianca & Jessie  

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief van groep 4. 
 

Eind februari zijn we gestart met het thema familie. We hebben 
lekker geknutseld zoals een stamboom, huizen en spiegeltjes. 
Ook zijn we druk bezig geweest met 
de woordkaartjes, hier oefenen we de 
verschillende woorden die met thema 
familie te maken hebben. De meeste 
kinderen hebben een leuke familie foto 
mee genomen voor onze grote 
stamboom. De kinderen vinden het 
leuk om daar wat over te vertellen en 
kijken er graag naar.  
 
Begin maart hebben we carnaval gevierd. Dit was een groot 
feest. We deden verschillende spelletjes... stoelendans, spek 
happen, bowlen, cake versieren en hadden lekkere 
pannenkoeken gebakken.  En waren natuurlijk allemaal 
verkleed  
 
We zijn ook vaak op pas geweest. 
Een paar keer naar de hertjes gefietst, daarna lekker in het duin 
spelen of een koekje eten. Ook gingen we naar het bos/park 
om heksensoep te maken. We zijn ook druk bezig geweest in 
de moestuin, daar hebben we mooie bloementjes geplant. We 
hebben ook vaak een stukje gelopen naar de speeltuin. En 



natuurlijk lekker in onze eigen tuin spelen! 
 
Wist je dat: 
- Onze grote stamboom er nog steeds is en we deze graag 
willen aanvullen 
- We op de schoolfoto zijn geweest en 
die hopelijk snel binnen komen 
- Ties grote broer is geworden van Emi 
- Romijn bijna 4 word en naar de 
basisschool gaat 
- Jessie en Vigo beste vriendjes zijn 
- Bliss en Loe graag samen spelen 
- Jesse en Khadija net nieuw zijn op 
de groep maar al veel vriendjes 
hebben  
 
Groetjes Daphne en Sanne  
            

    

Agenda: 

 27 april koningsdag 

 5 mei Bevrijdingsdag  

 6 mei start nieuwe stagiaires 

 9 mei Moederdag! 

 15 mei knutselmiddag kinderen 3,5-12 jaar, Mel’s kookworkshop, 

aanmelden kan nog! 

 30 mei Hemelvaartsdag (we zijn gesloten) 

 10 juni 2e pinksterdag (we zijn gesloten)  

 12 juni buitenspeeldag voor alle kinderen uit de buurt. Wij 

organiseren een hele gezellige middag dus komt allen en 

neem iedereen mee! Meer info volgt. 

 

 



Nieuwsbrief BSO  

Hallo allemaal 

HOERA het is weer Lente en we zijn 

alweer  volop aan het genieten van de 

mooie tulpen die we tegenkomen in het 

land op weg naar de scholen. De kinderen 

kunnen weer extra veel naar buiten, en 

vooral lekker op stap met onze 

bubbelbus of bakfiets! Heeft uw kind een 

voorkeur voor een leuk uitje? Kom het 

ons gerust vertellen, tips zijn altijd welkom. 

Bij onze BSO kunt u ook voorschoolse opvang afnemen, dit houd in 
dat de kinderen vanaf 7 uur, en op aanvraag vanaf half 7, welkom zijn 
bij ons. De kinderen worden dan naar school gebracht door één van 
de leidsters. Bij de voorschoolse opvang is het ook mogelijk om te 
ontbijten. Wij zorgen er dan voor dat de tafel gezellig gedekt is, het 
ontbijt duurt tot 7:30. 
Wilt u meer informatie over de voorschoolse opvang? Wij 
beantwoorden uw vragen graag op de groep of via de mail. 

Bij de BSO vinden wij het leuk om met de kinderen te knutselen. Dit 
doen we dan ook vaak, we gebruiken hierbij allerlei materialen. Maar 
natuurlijk kiezen de kinderen zelf wat en hoe ze iets gaan maken.  Bij 
De Poppenkast vinden wij het  erg belangrijk dat de kinderen veel 
naar buiten gaan. We gaan met de kinderen naar het  park, bos of de 
duinen. Door al het buiten spelen in de natuur, maar ook 
bijvoorbeeld door het knutselen kunnen de kinderen erg vies 
worden, en ook de kleding van de kinderen kan vies worden. Daarom 
willen we u vriendelijk verzoeken om hier rekening met te houden als 
uw kind naar de Poppenkast gaat. Zorg voor kleding die vies mogen 
worden en tegen een stootje kunnen. Het is voor kinderen toch het 
fijnste als ze vrij kunnen spelen en bewegen en op deze manier de 



natuur te ontdekken en beleven. Wij 
gebruiken met verven schorten, maar 
soms kan er toch iets vies worden. 

Voor de vakantie hebben wij weer 
geprobeerd om een leuk programma in 
elkaar te zetten. Voor het maken van 
een goed programma is het voor ons 
erg handig om van te voren al een goed overzicht te hebben van 
welke kinderen er wanneer aanwezig zullen zijn.  De afgelopen 
periode hebben de kinderen zich bezig gehouden met het thema 
Ruimte. We hebben de wereld geknutseld en ons bezig gehouden 
met de zwaartekracht. Samen een ballon hoog houden om te kijken 
hoe de zwaartekracht werkt. De komende periode zullen we ons 
bezig houden met Thema lente. Hierbij hebben wij nog paar leuke 
wist u dat: 

 Wist u dat, James, Naut en Ties nu naar de BSO gaan? 

 Wist u dat, 10 april Joachim 7 jaar is geworden? 

 Wist u dat, Nienke een broertje heeft gekregen, zijn naam is 
Jesse. 

 Wist u dat, Lindsy en Mathijs naar de Jozefschool zijn? Wij 
wensen jullie veel plezier op jullie nieuwe school? 

 Wist u dat, Emma haar sticker kaart vol heeft thuis omdat zij 
goed haar groenten eet? 

 Wist u dat, Esmee en Naut neef en nicht zijn? 

 Wist u dat, Melody afgelopen maart een huis heeft gekocht? 

 Wist u dat, Fatima in haar laatste jaar zit in haar opleiding als 
pedagogisch medewerker. 

 Wist u dat, Mathilde van lezen houdt. 

 Wist u dat, Guus naar het land van Bartje is geweest. 

 Wist u dat, Leonore super mooi kan zingen? 

Groetjes Rafaella, Fatima en Melody. 

 



 

 

 

 

 

Spelen in de natuur bij De Poppenkast. 


