Nieuwsbrief herfst 2020
Kinderopvang De
Poppenkast.
Lieve ouders en kinderen,
We leven momenteel in een rare tijd. De corona is weer opgedoken en net als alle andere scholen en
opvang organisaties hebben ook wij bij De Poppenkast hier mee te maken.
Ouders brengen en halen de kinderen buiten in plaats van binnen op, dit is vaak korter en sneller dan
u gewend bent en onze medewerkers mogen geen lange overdracht doen om besmetting te
voorkomen. We danken u allen voor uw flexibele instelling waarmee u de afgelopen maanden uw
kinderen hebt gebracht en gehaald. Het vergt van iedereen aanpassing en we zijn u daar enorm
dankbaar voor. Mocht u toch bij ons in het pand moeten zijn, is dit altijd mogelijk in overleg met de
medewerkers. We vragen u dan wel om u te registeren en om een (eigen) mondkapje te dragen.
Het kan zijn dat u momenteel niet altijd het vertrouwde gezicht van de vaste leidsters ziet, we
proberen intern alle uitval gerelateerd aan corona virus op te vangen en tot nu toe gaat dit goed.
Omdat we ook te maken hebben met verlof van een aantal medewerkers is het soms even puzzelen,
maar tot nu toe lukt en is het team zeer creatief en gemotiveerd om de aanwezigheid van onze eigen
medewerkers te garanderen, dat moet een goed gevoel zijn voor u als ouder, net als dat dat voor ons
als werkgever een dankbaar gevoel geeft. Daarnaast hebben we een aantal zeer ervaren stagiaires
die al lang bekend zijn bij De Poppenkast en alle kinderen goed kennen, aangenomen om te helpen
bij uitval van vaste medewerkers. Ook daar zijn wij erg blij mee, Jaimy, Wies en natuurlijk Shanne,
bedankt meiden!Ik wens u veel plezier bij het lezen van deze nieuwsbrief en mocht u vragen hebben
aan mij of een van onze medewerkers, schroom niet om ons te bellen of te mailen.
Laura Veldt.
Meer informatie over onze opvang? Kijk op www.kinderopvangdepoppenkast.nl

Wij bieden
Reguliere dagopvang 0-4 jaar
Flexibele dagopvang 0-4 jaar
Peuterspeelzaal 2-4 jaar
Samenspelen voor babys 0-2 jaar
VVE voor kinderen met een taal of ontwikkelingsachterstand 2,5 -4 jaar
Voorschoolse opvang regulier en flexibel
Naschoolse opvang regulier en flexibel
Vakantieopvang regulier en flexibel

Nieuws vanuit de peutergroepen
Herfst, herfst wat heb je te koop?....
De herfst is weer begonnen
De herfst is een super leuk seizoen om te
beleven met uw kind. In de herfst gebeurt er
zichtbaar heel veel in de natuur. De bladeren
veranderen van kleur van groen naar geel, bruin,
rood en oranje. En langzaam dwarrelen deze
mooi gekleurde blaadjes van de bomen af. Er
vallen kastanjes, eikels, beukennootjes, en
tamme kastanjes uit de bomen op de grond. Er groeien veel
en prachtige paddestoelen in het bos en in het park. En
overal waar je kijkt zie je buiten spinnen zitten in de meest
prachtige geweven webben.
Dit is een een leuke tijd om met uw kind lekker naar
buiten te gaan, en om een flinke wandeling te maken in
het bos. Wat zien jullie allemaal? Door met elkaar te praten
en te benoemen wat jullie allemaal zien, ben je op een leuke en
spelende wijze bezig met het vergroten van de woordenschat van uw kind.
Kinderen leren taal en nieuwe woorden vooral door deze te ‘beleven’. Dus door
de nieuwe woorden tastbaar te maken voor de kinderen zullen zij deze
woorden veel sneller eigen maken, en ook zelf gaan gebruiken. Het woord
kastanje bijvoorbeeld, is voor de meeste peuters een vrij nieuw woord. Door de
kastanje goed te bekijken, en uitgebreid te ontdekken en te
bespreken met uw kind (hoe ziet de kastanje eruit, waar
komt hij vandaan, waar zit hij in verstopt, welke kleuren
heeft de kastanje, etc.) leert uw kind makkelijker veel
nieuwe woorden.
Ook de fantasie van uw peuter kan goed geprikkeld worden
in het bos. Vraag eens aan uw kind waar die mooie paddestoel toch vandaan
komt? En dat holletje tussen de wortels van de boom? Wie zou daar kunnen
wonen? Wie zorgt er toch voor dat het pad in het bos zo netjes blijft? Kinderen
barsten van de fantasie en creativiteit. Zij worden nog niet gehinderd door het

feit dat iets niet mooi of niet goed is. Ze vragen, verwonderen en dromen of
het nu gaat om (fantasie) spelen, dansen, zingen, muziek maken, knutselen,
tekenen of schilderen. Alle verschillende uitingen van creativiteit hebben een
eigen ontwikkelingsproces, zo ook de fantasie ontwikkeling. Rond de dreumes/
peuter leeftijd (1 tot 4 jaar) speelt fantasie bij kinderen een steeds grotere rol.
Fantasie en fantasiespel is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling.
Kinderen gaan steeds meer nadenken over de dingen die ze horen, zien en
meemaken. Jonge kinderen kunnen nog niet goed onderscheid maken tussen
fantasie en werkelijkheid. Wat de kinderen nog niet weten of begrijpen vullen
zij aan met hun eigen fantasie. Het gebruik van fantasie zorgt ervoor dat een
kind zich dingen in kan beelden, gevoelens of ervaringen kan uiten en leert
verwerken, plus angsten de baas kan worden. De eerste stap naar fantasie richt
zich op het nadoen van de werkelijkheid. Kinderen gaan papa en mama ineens
“helpen” met klusjes zoals schoonmaken, stofzuigen, wassen, etc. Rond de
achtien maanden wordt die eerste fantasie gebruikt. Naast de werkelijkheid, is
er nu ineens een hele nieuwe magische wereld waar een kind helemaal in op
kan gaan. De fantasie ontwikkeling bereikt een hoogtepunt tussen de vier en
vijf jaar. Kinderen hebben op die leeftijd al heel wat beelden en herinneringen
in hun hersens opgeslagen die ze kunnen oproepen.
Het prikkelen van de fantasie, bijvoorbeeld binnen het fantasie spel, is goed
voor de denkontwikkeling in het algemeen.

Tips en activiteiten die u thuis kunt doen met uw peuter in de herfst  om de
woordenschat te vergroten, de fantasie ontwikkeling te stimuleren, of
gewoon om lekker samen met uw kind bezig te zijn 
Maak “heksensoep”

Zoek samen met uw kind mooie herfst spulletjes buiten in uw tuin, het park of
het bos. Verzamel alle spulletjes in een emmer of een oud pannetje. Geef uw
kind een flesje water en een grote oude
pollepel. Door water toe te voegen en flink te
roeren ontstaat er een lekker soepje.
Bijvoorbeeld voor de egeltjes of de kabouters?

Maak een herfst tafel/ bak
Ga samen met uw kind buiten op zoek naar mooie herfst spulletjes in uw tuin,
het park of het bos. Ga op zoek naar mooie bladeren, eikels, kastanjes, takjes,
etc. Neem alle spulletjes mee naar huis en stal het uit op bijvoorbeeld een
dienblad. Nu kunt uw kind er regelmatig nog eens goed naar kijken, en
eventueel mee spelen. Misschien heeft u nog ergens smurfen of kabouters
liggen? Deze kunt u dan heel goed er bij voegen, en al snel zal uw peuter
heerlijk gaan spelen. Peuters vinden het ook erg leuk om spulletjes te sorteren.
Zorg voor verschillende kleine bakjes of potjes, waardoor de kinderen alle
herfst vruchten kunnen sorteren op soort of bijvoorbeeld kleur.

Doe een buiten/bos bingo met uw kind
Print de bos bingo uit en plastificeer deze. Neem hem mee naar het bos en laat
uw kind op zoek gaan naar de plaatjes op de bingo.

Kastanje poppetjes maken
Met de gevonden kastanjes kunt u samen
met uw kind leuke poppetjes en dieren
maken. Met de punt van een pen maakt u
eenvoudig kleine gaatjes in een kastanje.
Met coctail prikkertjes maakt u eenvoudig
pootjes of armen aan de kastanjes.

Maak een mooie ketting van kastanjes
Iets meer werk, maar ook zeker erg leuk, is het maken
van een ketting van kastanjes. Met een boormachine
maak je gaatjes door een kastanje heen. Uw kind kan met
een veter de kastanjes gaan rijgen. Dit is niet alleen een
leuke activiteit, maar ook nog eens goed voor het oefenen van de fijne

motoriek.
Hieperdepiep Hoera!!
Sanne en Carolien zijn allebei zwanger op de
peutergroepen. Carolien verwacht in december haar eerste
kindje. En Sanne mag in januari bevallen van haar tweede
kindje. Super leuk en ook erg spannend allemaal. Maar dit
betekent ook dat wij beide leidsters helaas moeten gaan
missen voor een aantal maanden. Donderdag 29 oktober
wordt waarschijnlijk de laatste werkdag voor Carolien, en
donderdag 3 december de laatste dag voor Sanne.

Feest op de
groepen!! 
Donderdag 29 oktober
vieren wij allemaal ( Sanne,
Sanne, Daphne, Carolien &
Anneke) onze verjaardagen
op de
groepen.

Donderdag 3 december vieren wij het feest van Sinterklaas bij De Poppenkast.
Alle kinderen worden uitgenodigd om dit feest met ons mee te vieren. Hoe dit
er precies uit gaan zien nu met alle Covid regels is nog niet helemaal duidelijk,
maar dat wij er een leuk feestje van gaan maken is al zeker  De uitnodigingen
voor de kinderen volgen tegen die tijd nog.
In de kerstvakantie hebben wij de eerste week dagelijks een lekkere kerstlunch
gepland en ook doen wij dan weer leuke dingen met de kinderen zoals
kerststukjes maken etc. In januari doen wij weer mee met het nationale
voorleesontbijt. Deze ochtend worden alle peuters uitgenodigd om te luisteren
naar een leuk verhaal en met zijn allen te genieten van een heerlijk ontbijt.

Even wat nuttige datums op een rij voor in de agenda:
 Donderdag 29 oktober : Feest!! Sanne, Sanne, Daphne, Carolien en
Anneke vieren hun verjaardag bij De Poppenkast.
 Carolien laatste werkdag voor haar verlof
 Donderdag 3 december: Feest!! Wij vieren het feest van Sinterklaas. Alle
peuters worden hier voor uitgenodigd.
 Laatste werkdag Sanne voor haar verlof
 Woensdag 20 januari 2021: Nationale voorlees ontbijt. Alle peuters
worden hier voor uitgenodigd.

Gevraagd 
Om lekker te kunnen blijven knutselen zijn wij altijd erg blij met kosteloos
materiaal zoals; eierdozen, wc rollen, restjes wol, stof, kurken, etc. Op dit
moment hebben wij vooral nog behoefte aan lege keukenrollen en glazen
groenten of appelmoes potjes.

Tot Slot,
Door de hele Corona crisis hebben wij veel ouders niet zo veel kunnen zien of
spreken zoals wij eigenlijk zouden willen. Wij missen jullie!! Hebben jullie een
vraag, leuk idee, klacht of opmerking, of vindt u het ‘gewoon’ even fijn om met
een van ons te praten, kletsen of te babbelen? Geef dit dan gerust bij ons aan!
Wij maken graag even tijd vrij voor jullie!!

Lieve groetjes van Sanne, Sanne, Daphne,
Carolien & Anneke

Voorleestips van Jessie
Voorlezen maakt je leuker! Of het nu voor het slapen gaat een mooi verhaal voorleest of overdag
samen een prentenboek bekijkt, er worden herinneringen voor het leven gemaakt. Daarnaast is
voorlezen bevorderlijk voor de relatie tussen ouder(s) en kind. Je onderneemt samen een leuke
activiteit, je hebt interactie en een positief moment. Voorlezen werkt ontspannend, geeft rust,
plezier en de ontwikkeling wordt er ook enorm mee gestimuleerd.
Hieronder een aantal tips om het meeste uit dit speciale kwartiertje te halen.
Een boek kiezen
In de bibliotheek en boekwinkel is zoveel keuze aan boeken dat het soms niet meevalt een geschikt
boek te vinden dat op dat moment past bij de belevingswereld van je kind. Denk eens aan de
volgende situaties: misschien is er in het gezin een baby op komst, wordt je kind zindelijk of leert het
tanden poetsen. Veel bibliotheken en boekwinkels hebben de boeken per thema bij elkaar staan.
Hetzelfde boek een paar keer voorlezen
Het is een feit dat kinderen een verhaal eindeloos vaak willen horen en telkens opnieuw weer
prachtig vinden. Bij de eerste keer voorlezen zijn ze geboeid, bij de tweede keer is er het feest van
herkenning, bij de volgende keren krijgen ze oog voor detail en ontdekken ze steeds weer iets nieuws
in de plaatjes. Hetzelfde boek een paar keer voorlezen hoeft voor jou niet saai te zijn als je elke keer
een ander onderwerp verzint om het na het voorlezen over te hebben: het thema, de personages,
heeft je kind zelf wel eens zoiets meegemaakt?
Voorleesrituelen
Kinderen raken vertrouwd met allerlei rituelen: zo doen wij dat altijd!
Ze voelen zich prettig als ze kunnen rekenen op het dagelijkse voorleesritueel. Lees voor op een
vertrouwd moment of op een knusse plek met een knuffel erbij, en met zo weinig mogelijk kans op
afleiding. Voorleestijd is de tijd waarin je samen kunt kijken, luisteren, praten en lachen.
Voorlezen met stemmetjes
In prentenboeken staan vaak veel korte spreekteksten. Het is niet nodig om je extra in te spannen en
met verschillenden stemmetjes voor te lezen. Bij peuters is dat nog niet zo aan de orde. Als je
langzaam voorleest, goed articuleert en je kind tijdens het voorlezen regelmatig aankijkt, dan tref je
vaak veel beter de toon en zal je kind goed begrijpen wie er in het boek iets zegt.
Te moeilijk of niet?
Het kan prettig zijn om van anderen titels van prentenboeken te horen die geschikt zijn voor de
leeftijd van je kind. Dan nog kan het zijn dat je aarzelt of het boek niet te moeilijk of te gemakkelijk is.
Misschien helpt het om te weten dat een boek eigenlijk nét een beetje te moeilijk mag zijn. Als je het
meerdere keren voorleest en je praat samen over het verhaal, heb je de meeste kans dat je kind door
een boek geboeid wordt.
Voorspel samen het verhaal
Vraag tijdens het voorlezen aan je kind hoe het verhaal verder zou kunnen gaan. Door te vragen wat
er allemaal kan gebeuren in het verhaal, denken kinderen goed na. Hierdoor leren ze in hun
dagelijkse leven ook beter na om naar oplossingen te zoeken voor problemen.

Moeilijke woorden
Wanneer er moeilijke woorden in het boek staan, worden deze in de context van het verhaal vaak
wel duidelijk. Zo niet, dan kun je jouw kind helpen om het nieuwe woord te leren door een plaatje
aan te wijzen, een voorbeeld te geven of een vervangend woord te gebruiken. Naderhand kun je ook
het moeilijke woord er weer bijhalen. Zo onthoudt je kind het woord beter, dit helpt bij de
ontwikkeling van het taalgebruik.
Laat je kind vertellen
Geef je kind gelegenheid om iets te zeggen als je het verhaal voorleest. Het gaat erom dat je kind
praat, dus alle opmerkingen over het verhaal zijn goed. Je kind heeft een eigen interpretatie over het
verhaal en kan ook meepraten vanuit zijn eigen ervaringen. Daar kun je dan weer op ingaan. Zo blijft
je kind betrokken bij het verhaal. Laat je kind het verhaal ook zelf eens navertellen.
Door het verhaal aan een ander te vertellen en erover na te prakten, gaat je kind het verhaal beter
begrijpen.
Voorbereiding op het voorlezen
Lees de titel van het boek voor en praat met je kind over de voorkant. Maak het nieuwsgierig naar
het verhaal. Als je de kaft samen bekijkt, kun je samen bedenken waar het boek over zou kunnen
gaan.
Extra tip: Baby’s houden ook van boeken
Lezen met baby’s is aanvankelijk meer samen spelen. Het is eigenlijk net zoals met de baby liedjes
zingen, geluidjes maken of versjes opzeggen; actie-reactie en vooral samen genieten. Voor een baby
is een boekje in het begin een voorwerp net als speelgoed of iets anders wat ze kunnen voelen,
ruiken en proeven. Het is aan jou als ouder(s) om de baby te laten zien dat er nog meer leuke kanten
aan het boekjes zitten. Samen kijken, geluiden maken, luisteren naar de stem van jou als ouder(s),
afbeeldingen aanwijzen en benoemen, de bladzijde omslaan om te zien wat voor spannends er op de
volgende pagina staat.
Boeken tips
Jet Boeke
Dikkie Dik rammelboekje
Gottmer (2019)
9789025761134
Aurélie Guillerey
Kiekeboe in de boom
Oogappel, Antwerpen (2020)
9789002268670

Susanne Strasser
De walvis gaat in bad
Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren (2019)
9789089672872
Marianne Busser
Het knapste varken van de hele wereld
Van Holkema & Warendorf (2019)
9789000367993

Hallo allemaal,
Een kleine terugblik, de afgelopen maanden hebben we
genoten van het heerlijke weer. Zijn we veel buiten geweest
en hebben veel zand, water en zonnestralen gezien.
Er nu hopen wij op een mooie nazomer, met hier en daar
een zonnetje en ook regen zodat we naar buiten kunnen in
de regenplassen stampen. Als u kind laarsjes thuis heeft
mogen die zeker mee naar De Poppenkast. Dan kunnen die
aan over onze mooie pakken heen, waardoor de kinderen
warmer aangekleed zijn en de kans is dat ze minder vies
worden.
Op het moment zijn wij met het thema kabouters
en reuzen bezig, en kunnen we weer volop knutselen.
Van grote laarzen beplakken en mooie kleurplaten
inkleuren. De herfst laten we ook zien wat dit seizoen
allemaal brengt, van kastanjes tot gekleurde bladeren
en van eikeltjes tot pompoenen.
De herfst is voor ons ook de start van de aankomende
feest maanden. Om te beginnen met Sint Maarten, we
gaan weer leuke lampions
maken. U hoort binnenkort van
ons of wij daar specifieke
materialen voor nodig hebben,
dit plaatsen wij op Klasbord.

Op de groep ervaren wij dat de kinderen het leuk en interessant vinden om
te knutselen, of het nou met verf of lijm is. Van meteen weten wat ze er
mee kunnen doen of eerst proberen op de handen of soms stoppen ze het

in hun mond. De komende maanden zijn uitermate geschikt om te
knutselen. Hierin nemen we de allerjongste ook mee. Verf op de handen
of voeten, is een koud gevoel en kietelt door de haren van de kwast.
Voor het einde van het jaar worden een aantal kinderen op de groep
twee jaar. Ze gaan dan over naar de peutergroep, wat leuk is en soms ook
spannend. Voor ieder kind maken wij een passend wenschema, waar u
ter zijne tijd van op de hoogte
wordt gesteld. Heeft u hierover
nu al vragen stel ze altijd dan
kunnen wij u hier de informatie
over geven.

Lieve groetjes,
Bianca, Patricia en Jessie

Groep 2
Wisten jullie dat:
-

Vanaf 12 oktober Saskia weer terug is van haar
zwangerschapsverlof. Wat gezellig om haar weer op
de groep te hebben straks.

-

Wij zijn begonnen met het nieuwe thema ‘Reuzen en
kabouters’. We zijn al begonnen met mooie knutsels
en de kinderen hebben een eigen kaboutermuts.

-

Er weer een paar nieuwe kindjes op de groep zijn
gekomen. Sil, Sophie, Cilou, Finn en Glenn spelen nu
ook gezellig bij ons op de groep. De andere
kinderen vinden het heel leuk om nieuwe
speelmaatjes te hebben.

-

Pim van dam, Riff, Blossom, Pim Levering en Zeger
zijn 2 jaar geworden en spelen nu bij de peuter en

ook Noa mag bijna over. Wij wensen deze kinderen veel plezier bij de peuters.
Wij hebben een hele leuke zomerperiode gehad. Vaak lekker weer en veel leuke uitstapjes gemaakt.
In de herfst hopen wij weer veel leuke dingen te ondernemen met de kinderen. De groep komt al
steeds meer in een herfst sfeer.

Nieuws van de bso
Beste ouders,
Het schooljaar is alweer in volle gang en we hebben de zomervakantie helaas weer achter ons
gelaten. Maar wat was het leuk! We hebben veel dingen kunnen doen en de weken zijn voorbij
gevlogen. Voor ons was toch wel een van de hoogtepunten het vissen met de vader van Martin op
het strand, ondanks het wat onstuimige weer hebben we veel geleerd en hebben we lekker
uitgewaaid op het strand. Ook het broodjes bakken boven het vuur
was super spannend. Natuurlijk hebben we ook veel speeltuinen
bezocht en tijdens de hitte konden we heerlijk afkoelen in de badjes.
Na de vakantie zijn we weer fris begonnen en startten we met de
voorbereidingen van de feestweek! De poppenkast bestaat 10 jaar en
daar moesten wij natuurlijk iets moois voor maken, dat hebben we
gedaan! Samen met de kinderen hebben we prachtige tegels gemaakt
met mozaïek. We hebben samen de tegeltjes kapot geslagen met een
hamer en heel zorgvuldig de kleine stukjes op de stoeptegels geplakt.
Het was nog best veel werk, maar het resultaat mag er zijn en is te
bewonderen op het plein bij de Poppenkast. Een mooi aandenken aan
deze feestelijke dag!
De feestweek zelf was ontzettend leuk, we versierden cake en deden
veel spelletjes, ook stond er een echte popcornmachine en konden we
een mooie ballon krijgen bij de ballonnenmevrouw. Wat een feest!

De afgelopen weken hebben we ook weer flink wat uitstapjes gedaan, het bos de duinen en het park.
We vinden het heerlijk om er met de kinderen op uit te gaan, zeker nu het weer herfst wordt en de
natuur er zo prachtig uitziet! We vinden ook vaak prachtige natuurschatten en de kinderen willen
deze dan ook graag meenemen, het kan dus zijn dat er soms een verdwaalde kastanje in een jaszak
achterblijft.

De herfstvakantie is alweer achter de rug maar
wat hebben we genoten. We zijn er lekker veel
op uit geweest. Op donderdag deden we in
samenwerking met jongerenwerk Bergen het
spel ‘’jachtseizoen’’. Naast de kinderen van de
opvang kwamen er veel kinderen uit de buurt
langs om mee te doen, het was een groot succes
en we hopen in de volgende vakantie weer
zoiets te kunnen organiseren. Ook kwam er een
hele grote vrachtwagen langs en mochten we
kijken hoe dat eruitzag, zie artikel voor meer
informatie over deze spannende activiteit!
Er staan ook een aantal knutselactiviteiten op de
planning waar we herfstschatten voor nodig gaan hebben, dus als jullie toevallig in het bos zijn, neem
het gerust mee! Hier kunnen wij vast wel iets creatiefs mee bedenken!

Tot snel, Het Poppenkast team

