Nieuwsbrief zomer 2020

Lieve ouders en kinderen,
Wat hebben we een heftige en bizarre periode achter de rug, de Corona heeft een flinke impact
gehad voor iedereen. We hebben de kinderen enorm gemist tijdens de sluiting, gelukkig waren er
evengoed een aantal kinderen voor de noodopvang aanwezig. Ook hier hebben we nog steeds te
maken met de gevolgen, de kinderen worden buiten gebracht in plaats van op de groep. Dat is erg
wennen voor iedereen en het voelt nog steeds gek om ouders niet naar binnen te kunnen laten. We
hebben een wachtrij naast het pand en we merken dat alle ouders en kinderen al aardig gewend zijn
aan de nieuwe situatie. We hopen deze maatregel na de zomervakantie te mogen versoepelen,
hiervan houden we u op de hoogte via klasbord dus houd deze app goed in de gaten. Ook binnen
moeten collega’s afstand van elkaar houden, we hebben een nieuwe pauzeruimte waar we verder
van elkaar af kunnen zitten. Ook hanteren we een-richting verkeer bij drukte in de gangen en houden
we ons aan de richtlijnen van het RIVM. Dit zijn enkele van de maatregelen die wij hebben
aangescherpt en aangepast zodat we er met zijn allen voor kunnen zorgen dat alle kinderen weer
welkom zijn bij onze opvang en dat de kans op besmetting minimaal blijft.
Dan nu iets heel anders, op 1 september 2020 bestaat De Poppenkast precies 10 jaar. Dat wordt
natuurlijk een groot feest, helaas kunnen we onze plannen niet helemaal uitvoeren door Corona
maar noteer deze datum wel vast in uw agenda! Op deze dag zullen alle kinderen welkom zijn voor
een feestje op de eigen groepen, de uitnodiging volgt nog. Ook zal er rond die periode een
jubileumkrant verschijnen, indien u een leuke bijdrage wilt aanleveren, een foto van uw kind met de
favoriete leidster of een leuke ervaring bij onze opvang, dan horen we het graag en krijgt u een plekje
in de krant. U kunt uw materiaal aanleveren via email naar info@kinderopvangdepoppenkast.nl en
dan als onderwerp jubileumkrant met uw naam. Bedankt alvast voor uw inzendingen, we hopen op
een mooi resultaat.
Dan rest mij nog u een fijne zomervakantie te wensen, thuis of op uw bestemming. Geniet van elkaar
en maak er iets moois van, het zal toch een beetje anders zijn als we gewend zijn op vakantie.
Vriendelijke groeten, Laura Veldt.

6 redenen waarom puzzelen zinvol is voor kinderen
Een puzzel lijkt misschien enkel iets om kindjes te vermaken, maar het is véél meer
dan dat!
Een puzzel traint je cognitieve vaardigheden
Puzzels zijn verkrijgbaar in allerlei vormen, kleuren en onderwerpen. Legpuzzels,
vloerpuzzels, gesilhouetteerde puzzels of lagenpuzzels, tegenwoordig kan alles. Dat
maakt het vaak moeilijk om te kiezen. Maar dat niet alleen, behalve dat het er
natuurlijk geweldig uitziet, hebben deze puzzels een groter doel. De verschillende
kenmerken zorgen er namelijk voor dat het visueel ruimtelijk inzicht van je
kind vergroot. Dat is een belangrijk basiselement voor het leren lezen, rekenen en
schrijven. Puzzels verschaffen hen dus een hele hoop mentale leervoordelen. Daarbij
geeft het hen ook meer inzicht in de verschillende thema’s en onderwerpen.
Puzzelen leert je probleemoplossend denken
Met een puzzel, hoe eenvoudig die ook is, hebben
kinderen een doel voor ogen. Eentje dat ze koste wat
kost willen bereiken. Om dat eindpunt te bereiken
moeten onze kinderen goed nadenken en bepaalde
strategieën ontwikkelen. Dit zelfstandig denken is van
groot belang voor de verstandelijke ontwikkeling. Het is
een voortdurend proces van probleemoplossend
denken, redeneren en oplossingen ontwikkelen.
Hierdoor vergroot de concentratie van je kindje, en leert
hij/zij door te zetten wanneer het even tegen zit. Kortom,
een belangrijke levensles voor je kleintje. Hij/zij leert het
gevoel van teleurstelling, maar ook van succes. Je
kindje komt te weten dat het niet erg is om fouten te
maken, en zal er dus ook sneller voor uitkomen als hij/zij
iets niet kan of weet. Deze zaken bevorderen dan ook de
zelfstandigheid van je kindje.
Puzzelen ontwikkelt je fijne motoriek
Leren zonder dat je dreumes er iets van merkt. Zo moet het
zijn. Door een puzzel te maken kunnen kinderen op een
leuke manier hun fijne motoriek verbeteren. Om de puzzel
te vervolledigen zijn ze verplicht een puzzelstukje uit de
tientallen stukjes te kiezen, vast te nemen en het juist te
plaatsen. Een hele zoektocht op zich. Ze moeten het
puzzelstukje juist manoeuvreren om het bij de andere
stukjes te krijgen, en ze in elkaar te laten passen.
Ongemerkt leren ze vaardigheden -zoals bijvoorbeeld hun
motorische ontwikkeling- die ze de rest van hun leven nodig
gaan hebben.
Hand- en oog coördinatie trainen door te puzzelen
Zoals je weet moet je vaak verschillende pogingen
ondernemen om het goede puzzelstukje te vinden. Zelden

vind je dat van de eerste keer. Hierdoor moet je je ogen en handen in allerlei bochten
wringen. Als een peuter of kind een puzzelstukje plaatst dat uiteindelijk niet past, dan
zullen ze dit opnieuw proberen, deze keer rekening houdend met wat hun ogen zien.
Dit zorgt voor een goede hand- en oog coördinatie. Puzzels zoals een inlegpuzzel en
de sorteerpuzzel zijn hier alvast een goede oefening voor.

Puzzelen is ook: sociaal contact
Puzzels zijn ideaal voor als je kindje moeilijk contact legt met anderen. Ze stimuleren
namelijk het samen spelen. Kinderen gaan samen de strijd aan om de juiste
puzzelstukjes bij elkaar te brengen. Hiervoor gaan ze met elkaar in overleg, en
zeggen ze op hun beurt welk stukje waar moet zitten en waarom. Op deze manier zal
je ook zien dat ze elkaar steunen tijdens momenten van frustratie, en dat ze de
vreugde delen van het eindresultaat. Puzzelen creëert een band.
Zelfvertrouwen boosten door het leggen van een puzzel
Het beëindigen van een puzzel, en dus het bereiken van
hun doel, zorgt voor voldoening bij een kind. Ze zien dit
als een overwinning, waardoor ze zich trots voelen. Een
enorme boost voor hun zelfvertrouwen en eigenwaarde.
Je zou het niet zeggen, maar een puzzel bereidt hen
voor op andere uitdagingen in het leven. Het is leuk
educatief speelgoed dat de jonge geesten uitdaagt, en
hen enkele belangrijke vaardigheden voor het leven
aanleert.

Oproepje vanuit de oudercommissie
Wij zijn op zoek naar enthousiaste en betrokken ouders die plaats willen nemen in
de oudercommissie van de Poppenkast.
In de oudercommissie bespreken wij allerlei zaken op het gebied van regels, tarieven
en de gang van zaken op de verschillende groepen dagopvang, peutergroepen en
BSO.
Wij komen ongeveer 4 keer per jaar bij elkaar en deze vergadering duurt ongeveer
60-90 minuten. Dat valt dus erg mee!
Spreekt bovenstaande je aan? Neem dan contact op!
Je kunt appen naar 0652064079
Hopelijk tot ziens!
Met vriendelijke groet, De Oudercommissie.

Babygroep 2

Hallo allemaal, ik ben weer terug op de groep na mijn verlof.
Mijn eerste werkdag was 25 mei. Mijn zoontje is alweer 5
maanden en groeit als kool. Ik ben blij jullie allemaal weer te
zien in deze tijd en weer de vrolijke gezichtjes van de
kinderen te zien. Wat zijn jullie allemaal groot geworden in die
tussentijd. We gaan er weer een leuke zomer van maken
samen. Groetjes Laura.
De zomervakantie gaat bijna weer beginnen, zouden jullie nog
de vakantie willen doorgeven of als jullie afwezig zijn? Als jullie
dat nog niet hebben gedaan natuurlijk. We hebben weer zin in
de zomerweken, lekker veel buiten spelen en wandelen, we
hopen op mooi weer, net als in de afgelopen weken. Denken
jullie ook aan zonnehoedjes en kleding voor het warme weer
om mee te geven voor als we buiten spelen? Graag alle
kinderen in de ochtend al insmeren voordat ze naar de
Poppenkast komen. In de middag smeren we zelf.

Saskia is nu van haar verlof aan het genieten en kan elk
moment haar kindje verwachten. In het najaar zal zij weer terug
komen maar eerst gaat zij lekker genieten van haar gezin.
Zodra wij meer weten over haar, laten wij het ook aan jullie
weten.

Wij leven in bijzondere tijden, de opvang is nog steeds niet het
zelfde, als het was in het begin van de lente. Ouders mogen
nog steeds niet in het gebouw en het afscheid verloopt vaak
met een traantje. Gelukkig loopt het breng- en haalmoment
inmiddels wat soepeler, voor ons betekent dit veel meel
sjouwwerk en minder mondelinge overdracht. Bij deze willen we
alle ouders opnieuw verzoeken om te schrijven in de schriftjes,
graag elke dag, als niet anders, dan maar een zin over hoe de
nacht is verlopen en hoe laat je kindje op die dag wakker werd,
dit scheelt ons heel veel puzzelwerk. Hier wil ik ook graag
stilstaan bij de ouders, die het heel goed en uitgebreid doen, wij
lezen jullie verhalen heel graag over de ontwikkeling van jullie
kinderen en ook over hoe een dag, een nacht of een heel
weekend gelopen is thuis.
In de weken van de sluiting waren ook kinderen van onze groep 2
jaar geworden. Jammer genoeg konden wij hun verjaardag niet
vieren op de groep en konden wij hen ook niet begeleiden met het
wennen in hun nieuwe groep. Vajen, Isabel en Sep zijn na de
weken van de sluiting overgegaan naar groep 4 en spelen nu daar
verder. Revi is vorige week 2 jaar geworden en speelt nu ook op

groep 4 bij Sanne en Daphne. In de maand juli hebben we twee
kinderen, die 2 jaar worden, Charlie en Djenna, vanaf volgende
week gaan zij alvast een paar uurtjes wennen op groep 4. In de
meeste gevallen gaat het wennen soepel en zonder tranen. Als het
toch anders verloopt, dan zijn wij er voor om de kinderen te
begeleiden.
Groetjes Laura, Monika, Tessa en Shanne.

Nieuwsbrief BSO
Nog een paar dagen en dan is het al weer zomervakantie. Wat gaat
de tijd toch snel.
We zijn druk bezig geweest met de planning en leuke activiteiten
bedenken voor deze zomer.
Daarbij hebben de kinderen ook geholpen we hebben gevraagd wat
zij leuk vonden om te doen.
Er kwam van alles naar boven, bowlen, karten, naar het strand,
zwemmen, taarten bakken,
We hebben het allemaal opgeschreven en we proberen zoveel
mogelijk met iedereen rekening te houden.
De zomer planning hebben jullie als het goed is in de mail
ontvangen.
Woensdag 17 juni ’20
We zijn met de kinderen naar de polder een emmer mee en een
schepnetje. We gaan kijken wat er aan beestjes leven in de sloot.
De eerste sloot haalde we veel algen eruit, daar hebben we
uitgelegd dat dit plantjes zijn. Dat deze leven in een gezonde sloot.
Een sloot veder zagen we afval in de sloot liggen. Dus ik vraag aan de kinderen hoort dit hier?
Waar uit volmondig werd geantwoord dat dit in de vuilnis bak
moest. We hebben het uit het water gevist en in onze emmer
gedaan. Daarna werd het een sport wie kon er nog vuilnis
vinden, nou dat was niet zo moeilijk, van tasjes van de zeeman,
Mac Donalds en blikjes bier.
Onze emmer was eigenlijk te klein om alles mee te nemen. Na
even rustig zitten om een weilandje en een koekje zijn we terug
gegaan naar huis om daar alles weg te gooien.
De juffen hadden uitgezocht hoelang het zou duren voor dat
een blikje door de natuur is opgeruimd en dit duurt 50 jaar. Dat
vonden de kinderen erg lang.
Hiermee willen we de kinderen leren dat het super slecht is
voor de natuur als je spullen in de natuur gooit.

Groetjes, Joyce, Marjolein en Carolien.
Wanneer jullie deze zomer naar het strand gaan kunt u deze natuur speurkaarten mee nemen.
Kunnen de kinderen afstrepen wat ze tegen komen op het strand en in de zee

Veel plezier, Sanne, Sanne, Daphne, Anneke en Carolien

Hier een leuk berichtje van de peutergroepen!

Wat was het een rare tijd door het coronavirus. De peutergroepen
waren erg stil en leeg en dit vonden wij helemaal niet leuk! Wij hebben
alle peuters heel erg gemist. In de tijd dat we dicht waren miste we het
gezellige gekletst en alle grapjes van de peuters. Daarom zijn wij nu
allemaal super blij dat we weer open zijn. Op de groepen wordt er weer
gezellig gebabbeld en hoor je de peuters weer spelen. Dat hadden wij als
leidsters wel heel erg gemist. In de coronatijd zijn er een paar peuters
vier jaar geworden. Ze hebben geen feestje op de groep kunnen vieren maar we waren ze zeker niet
vergeten. Er zijn ook veel nieuwe peuters op de groep gestart. Wij vinden dit super leuk. Wat doen ze
het goed op de peutergroep. Wij zijn super trots op de peuters die net zijn gestart. Natuurlijk hebben
we ook weer allemaal leuke dingen met de peuters gedaan. We gaan weer veel naar het bos, strand
of op ander uitje. Wij hebben ook een weer een super leuk thema op de groep en dit keer is het
thema ridders en prinsessen.
We zijn weer veel aan het knutselen voor het thema. We hebben kronen
gemaakt maar er zijn ook zwaarden en schilden gemaakt. Wat wij toch
best wel spannend vonden was dat er draken op de groep waren. Gelukkig
waren het nep draken. Wij hebben ook druk de drakendans geoefend.
Eerst het liedje goed oefenen en dat ging wel heel goed. Om vervolgens er
ook een dansje bij te doen. We moesten het niet een keer doen maar wel
10 keer dus wij weten nu hoe wij de drakendans moeten doen. Als
afsluiting van het thema zijn we op drakentocht geweest. In het bos hingen
allemaal drakenkaarten verstopt. Zal de draak ook een schat in het bos
hebben achter gelaten. Het was een zoektocht maar wij hebben de
drakenschat gevonden.
De zomervakantie staat alweer voor de deur dus dan gaan we weer met een nieuw thema beginnen.
In de zomervakantie worden er ook een paar peuters vier jaar dus moeten we weer afscheid nemen
van de jarige joppen. Wisten jullie dat de leidsters door peuters zijn uitgenodigd om te komen
logeren en eten. De leidsters passen wel in het bed bij de peuters
en dan eten we patat of pannenkoeken. Wij hebben er heel zin in
dus wij wachten nu alleen nog op datum dat wij kunnen komen
om te logeren. 


Wisten jullie dat wij de leukste groepen zijn van de
poppenkast? Dat vinden niet alleen de leidsters maar de
peuters zijn het hier heel erg mee eens. De leidsters van
de peutergroepen zijn het ook over een ding eens want
wij hebben de leukste en liefste peuters op de groep.

 Wist je dat wij
niet alleen de leukste
en liefste peuters
hebben op de groep
maar wij hebben ook
de leukste, liefste en
toch ook wel een
beetje gekke leidsters
op de groep?
Zo zingen Anneke en
Sanne graag het liedje van ‘’schaapje, schaapje heb je witte wol’’ maar in
plaats van schaapje zingen ze dan graag een naam van een peuter. Hier
moeten de peuters altijd erg om lachen. Op de groep heeft Anneke ook
een eigen boek ‘’Anneke is the best’’. Ze leest het allerliefst dit boek
voor aan de peuters. Om vervolgens aan de peuters te vragen wie is de
beste dan hoopt ze dat de peuters Anneke roepen, maar tegenwoordig is daar een beetje strijd om.
Er roepen steeds meer peuters dat Daphne de beste is in plaats van Anneke. Op de groep is er nu een
wedstrijd gaande wie er de beste is dus zal Anneke of Daphne deze wedstrijd winnen. Wij zijn
allemaal erg benieuwd naar de uitslag van de wedstrijd. …..
Als Sanne en Sanne samen op de groep werken dan is het erg
makkelijk om de leidster te roepen want ze hoeven alleen
maar Sanne te roepen en er reageert wel iemand op de
naam. Als de verkeerde Sanne reageert dan zeggen de
peuters ‘’ik bedoel andere Sanne’’. Hier moeten wij altijd erg
om lachen. Met Carolien doen we de leukste spelletjes en
uitjes. In de duinen een spelletje doen of in het bos op zoek
naar spullen te gaan. Carolien is gek op knuffelen en boekjes
lezen. Wij vinden het super leuk om even lekker te knuffelen
of samen een boekje te lezen. Wij vinden het super leuk dat
Carolien een baby krijgt en wij zijn ook super benieuwd naar de baby.
Dat Daphne haar eigen kapsalon opent in de middag want alle meiden willen graag een mooie vlecht
in hun haren dus staat er altijd een hele rij bij de kapsalon. Carolien kan dan Daphne helpen in de
kapsalon want die kan ook zo goed de haren van de meiden doen. Als Daphne en Sanne W samen op
de groep staan dan is er een knuffelgroep. Alle peuters komen op Daphne en Sanne af om te
knuffelen of gewoon even lekker op schoot te zitten. Dat de peuters van groep 4 gek zijn op Sanne en
Daphne want als ze beneden spelen dan vragen ze steeds waar is
Daphne of Sanne. Dat wij allemaal erg gek zijn op onze peuters lijkt
me duidelijk. Wij vinden het ook altijd erg jammer wanneer ze vier
jaar worden en naar de basisschool moeten gaan. Maar ze hoeven
nog niet naar school! Ze kunnen echt nog wel een jaartje langer bij
de peuters blijven want dat vinden wij als leidsters erg gezellig!
Wisten jullie dat er nog een leidster van de peutergroep een baby
gaat krijgen. Sanne is op dit moment zwanger van haar tweede
kindje.
Heel veel liefs van
Anneke, Carolien, Daphne, Sanne W en Sanne

Nieuws van babygroep 3
Wat hebben we al prachtig weer gehad de afgelopen periode.
We hebben weer veel wandelingen gemaakt door het park en langs de
duinen! We hebben veel mooie bloemen gezien in alle kleuren. De kleuren
benoemen we dan ook, dit is goed voor de
taalontwikkeling. En we plukken af en toe een
bloemetje zodat ze kunnen ervaren hoe dit voelt en
ruikt. Zo worden de zintuigen goed gebruikt, zien, voelen, ruiken. Dieren
komen we ook regelmatig tegen, zoals een hond, poes, eend, duiven,
meeuwen, schaap etc. Sommigen kunnen al het dier goed benoemen of het
geluid maken van het dier. Ook werd er weer volop in de tuin gespeeld. Voor
de allerkleinste hebben we een babybox buiten staan. Daar kunnen ze lekker
op een kleed liggen of alles vanuit het wippertje bekijken. De lopertjes spelen
met de watertafel, in de zandbak of met de loopauto's. De badjes hebben
ook al opgestaan! Dat was leuk. Uiteraard smeren we alle kindjes in met
factor 50 en zijn we op de heetste dagen tussen 12.00 –
15.00 binnen. We bieden ook extra drinken aan met het warme weer.
Wist u dat er nieuwe baby’s op onze groep gestart zijn? Ze heten allebei Joey😀. Wat
zijn ze nog klein en super schattig ❤️ Welkom!
Wist u dat Joery ook bij ons gestart is en Jesse ook weer bij ons komt spelen? Wat
gezellig en welkom op onze groep.
Wist u dat Janne, Diek, Coco, Evi en Elin over zijn naar de peutergroep? Veel plezier
daar en wat doen jullie het al goed bij de peuters.
De zomervakantie staat alweer voor de deur. Patricia heeft vakantie
van 3 t/m 26 juli en Bianca van 27 juli t/m 16 augustus. Jessie heeft net
vakantie gehad.
We wensen iedereen een fijne vakantie ☀️
Groetjes Bianca Jessie en Patricia

Fijne vakantie allemaal!

