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Ja!! Het is zover we draaien op onze nieuwe groepen! Het was even 
flink doorwerken voor ons allemaal, maar het is ons gelukt en sinds 
afgelopen maandag 7 januari draaien we dan echt op onze groepen 
met de nieuwe groepsindelingen. De eerste week was het nog even 
zoeken voor de kinderen, de ouders en de leidsters van de groepen 
maar we kunnen nu wel stellen dat iedereen al goed gewend is aan 
deze nieuwe situatie. We ontvangen veel,  tot nu toe vooral positieve 
reacties op het splitsen van de groepen. Veel ouders geven aan 
meer rust te zien op de babygroepen, en ook op de peutergroepen 
zien ze dit terug. Ook de leidsters zijn erg blij met deze toch nieuwe 
manier van werken. Zij ervaren ook veel meer rust op de dag, wat 
voor hun dan vooral zichtbaar is op de momenten waar we voorheen 
weer terug kwamen op de groepen met alle kinderen na de 
peuterspeelzaal. Ook geeft het veel rust dat de leidsters nog maar op 
een groep werken op een dag en niet meer in de ochtend boven bij 
de peuters en dan in de middag weer op de basisgroep kwamen 
staan. Zij kunnen zich nu helemaal op een groep richten. We merken 
dat ook de uitstapjes met de kinderen beter uitvoerbaar is nu. 
Maandag 14 januari hadden wij voor alle ouders een informatie 
avond georganiseerd waar alle ouders terecht konden met vragen 
over deze nieuwe indeling. Of om gewoon even rond te kunnen 
kijken op de nieuwe groepen en kennis te maken met alle leidsters 
van De Poppenkast. Helaas was de opkomst van ouders niet zo 
groot. Maar de ouders die wel waren gekomen hebben wij uitgebreid 
ter woord kunnen staan.  

Enquête 

Alle kinderen van de dagopvang krijgen de komende tijd een enquête 
mee naar huis. In deze enquête staan vragen over de 
klanttevredenheid en over ouder betrokkenheid. Wij hopen dat jullie 
de tijd willen nemen om deze voor ons in te vullen en weer in te 
leveren. De uitkomsten van deze enquête kunnen wij dan weer 
gebruiken om eventuele verbeter punten aan te pakken en u zo nog 
beter van dienst te kunnen zijn. 



Knutseldagen 

Ook komend jaar gaan wij op 
woensdagmiddag weer een aantal 
knutselmiddagen verzorgen voor 
kinderen vanaf ongeveer 3.5 jaar oud. De 
eerste datum van dit jaar is al bekent. Op 
woensdag 13 februari gaan wij knutselen 
voor Valentijnsdag. De andere datums en 
activiteiten geven wij nog aan u door.  

 

Voorleesontbijt 2019 

Afgelopen woensdag zijn de nationale 
voorleesdagen weer begonnen met als start het 
voorleesontbijt. Wij deden hier net als elk jaar weer 
aan mee met de Poppenkast. We hadden wel vier 
voorleesgasten. Twee kinderen uit groep 7 van de 
Jozefschool en twee kinderen uit groep 8 van de 
Boswaidschool. De kinderen vonden het eerst nog 
wel spannend om voor te lezen aan de kinderen 
maar al snel viel de spanning weg en ging het super 
goed. De peuters vonden het wel erg leuk. Na het 
luisteren naar de mooie verhalen gingen we met alle kinderen aan tafel om 
te gaan smullen van het uitgebreide ontbijt. Het was een leuke en drukke 
ochtend. Er kwamen 37 peuters bij ons luisteren naar de verhalen en lekker 
mee ontbijten. Het was een groot succes. 

Beste Ouders, 

Ik ben Monika Orban, 46 jaar oud en ik werk sinds 7 januari 
2019 bij De Poppenkast. 

Oorspronkelijk kom ik uit Hongarije en ik woon al 18-en-een-
half jaar in Nederland, hiervan de laatste 2-en-een-half jaar in 
Heiloo. 

In Hongarije heb ik mijn PABO opleiding afgerond en de eerste 
paar jaartjes ook les gegeven. Hierna ging ik de wereld in. Ik 
heb eerst een jaar in Ierland gewerkt en daarna ging ik 2-en-
een-half jaar lang op verschillende cruise schepen werken in de 
VS. 

In 2000 kwam ik naar Nederland vanwege de liefde. Na het 
afronden van mijn taal/inburgering cursus kwam ik vrijwel meteen terecht in de 



kinderopvang, waarin ik nog steeds met veel plezier werk, nu bijna 17 jaar lang. Mijn  hart ligt 
bij de allerkleinste, de baby’s dus. 

In mijn vrije tijd ga ik graag in mijn moestuin werken, salsa dansen en quiz spelletjes spelen. 

Ik heb een samengestelde gezin en zelf een zoon van 13 jaar oud. 

Stukje van groep 4: 
 
Hoera!!! De nieuwe peutergroep is open 
sinds 7 januari. Op deze groep zijn 
Daphne en Sanne W de vaste leidsters. 
De afgelopen paar weken zijn we druk 
bezig geweest om deze groep op te 
knappen. We zijn super blij met het eind 
resultaat. De eerste 2 weken zijn nu 
voorbij. En de kinderen vinden het 
helemaal geweldig.  
 
We zijn begonnen met het thema winter. Dat proberen we terug te 
laten zien in onze activiteiten. We vinden het heerlijk om uitstapjes te 
maken met de kinderen. De afgelopen 2 weken zijn we al meerdere 
keren naar de boer, en het bos geweest. Ook even lekker wandelen 
of naar de speeltuin vonden ze ook leuk. De bakfiets word ook veel 
gebruikt om naar het bos of duinen toe te gaan. Tijden onze 
activiteiten proberen we ze wat bij te leren over de winter.  
 
Binnen zijn we druk bezig met het thema winter. Zo hebben we een 
aantal knutsels die te maken hebben met de winter of kou. In de 
kring gebruiken we woordkaarten, of doen we activiteiten met Raai 
de Kraai.    
 
Wist je dat:  
 
* Tijs grote broer is geworden van Cas 
* Bowine bijna grote zus word 
* Naut bijna 4 word in maart  
* Aron het liefste speelt met de motor  
* Dies en Emma het leuk vinden om doktertje te 
spelen 
* Sophie het liefst de hele dag Romijn knuffelt  
* Siem en Aron bijna 2 zijn maar het al super 
goed doen op de peutergroep  
* De voorleesdagen er weer aankomen!  



* Ferre ook grote broer word 
* Lukas nog maar een paar maandjes 2 is 
en het super goed doet.  
 
Liefs Daphne & Sanne  

Nieuwsbrief namens de baby-groep 2.  
 
Wat ontzettend leuk vanaf 7 janauri 2019 hebben wij nu 

twee baby en twee peuter groepen bij de Poppenkast.  
Wat was het de 1ste 
week spannend maar 
ook ontzettend leuk. Niet 
alleen voor de kinderen 
maar ook voor de 
leidsters. Op deze groep 
hadden wij natuurlijk al 
een prachtige 
snoezelruimte en een 
babypark. Nu het atelier 
weggehaald is hebben 
wij nog veel meer ruimte 
erbij gekregen op de 
groep. We hebben een 
heel groot kleed 

gekregen met allemaal mooie lieveheersbeestjes. Ook hebben wij nu twee grote boxen voor 
de allerkleinste.  
In de snoezelruimte wordt er heerlijk door de kinderen 
gesnoezeld.  Wat is het toch fijn om heerlijk te liggen en te 
kijken naar de gekleurde lichtjes en ondertussen klinkt er 
ook een rustgevend muziekje.  
In het babypark kunnen de kinderen alles langzaamaan 
ontdekken en er valt ook zoveel te leren in het parkje.  
Ook gaan wij net als 
hiervoor veel met de 
kinderen erop uit. 
Heerlijk een frisse 
neus halen in het 
park, naar de 
boerderij, met de 
dreumesen een 
rondje fietsen,  naar 



de speeltuin en nog veel 
meer. Ook mag onze mooie 
achtertuin hierin niet 
ontbreken. Ook hierin valt 
zoveel te ontdekken en te 
leren voor de kinderen.  
 
Wist u dat: 
- Fylen kan al zo goed vooruit 
komen op de groep?  
- Sophie en Maxime starten 
deze week bij ons op de 

groep. Wij heten beide van harte welkom op de groep 
en wensen beide veel speel en leerplezier.? 
- Pim L. het ontzettend leuk vind om de andere kinderen van de groep in de gaten te houden 
als hij in de wipstoel zit? 
- Femke het super leuk vind om achter het loopwagentje te stappen? En dat dit ook steeds 
sneller en beter gaat?  
- Alycia en Amin al  heel goed zichzelf kunnen optrekken aan alles wat zij onderweg tegen 
komen?  
- Tessa het super leuk vind om samen met de juffen te knutselen?  
- Zeger dol is op knuffelen met de juffen maar ook met zijn grote zus Elise?  
- Riff zich al heel goed kan vermaken met de baby-gym? 

- Vajén al kan kruipen? 

- Pim het erg gezellig vind op schoot en zo nu en dan kreetjes terug ‘kletst’ aan ons?  
- Eydie zo dol is op baby’s en dat zij een ontzettend grote hulp is voor de juffen? 
- Révi zichzelf soms al kan omdraaien? 
- Malika druk in de weer is op de grote auto’s  
- Liz het lieveheersbeestjeskleed super leuk vind?  
- Wij het fijn zouden vinden als alle kinderen wanten, sjaal en muts mee krijgen naar de 
opvang?  
- Zodat zij het niet koud krijgen tijdens het wandelen etc.?  
-Jack dol is op de trein van de mega blokken? 
- Wij het heel fijn vinden als de ouders de blauwe schoenhoezen  aan willen trekken bij 
binnenkomst van de groep?  
 
 
Groetjes van Laura, Sanne G, Monika en Saskia  

 

 



 

Groep 3 

Sinds 7 januari zijn we op groep 3 een babygroep, een leuke, 
spannende en mooie verandering. Voor de kinderen, ouders en 
leidsters, het is allemaal even wennen. Wij zijn erg blij met onze groep, 
de indeling is veranderd waardoor er veel ruimte is ontstaan om lekker 
rond te kruipen en te lopen.  
Er is een nieuw babypark, hier kunnen de baby’s heerlijk ongestoord 
spelen, liggen en omrollen. Ook voor de dreumes is er van alles te 
beleven, onder anderen wantspeelgoed in de vorm van een vlinder, waarmee de motoriek 
gestimuleerd wordt.  

Als leidsters vinden wij het leuk om de kinderen van groep 3 nog beter te leren kennen en 
met zijn alleen er een hechte groep van te maken. Om het 
nog leuker te maken zijn we druk bezig om alles in winterse 
sferen doen te veranderen. Sneeuwpoppen, wanten, mutsen 
en sneeuw. En wij hopen dat de winter ook echt komt dan 
kunnen we in de sneeuw spelen, want we gaan graag naar 
buiten met de kinderen.  

Wij hebben gezien dat de kinderen na even wennen op de 
groep, graag op ontdekkingstocht gaan. Heerlijk om te zien 
dat ze rustig kunnen spelen zonder gestoord te worden door 

de oudere kinderen. Van 
op de auto rijden tot met de poppen spelen, we willen 
voor iedereen een fijne plek creëren. 

Groetjes Jessie, Monika 
en Bianca 
 
 



Nieuws vanuit groep 1 

Normaal gesproken start ik mijn stukjes in de nieuwsbrief met, en nu dan het nieuws vanuit 
de leukste groep van de Poppenkast. Maar ja, toen stond ik nog op groep 2. Samen met 
Saskia. Nu heb ik een andere nieuwe groep. Kan je dan nog wel een stukje in de nieuwsbrief 
zetten waarin staat dat het is geschreven vanuit de leukste groep? Is dat wel eerlijk tegen 
over Saskia? Zijn wij nu wel de leukste groep? Moeten we dat eerst bewijzen? Zoveel 
vragen, vandaar dat ik heb besloten om het voor deze eerste keer in ieder geval nog niet te 
doen. Of heb ik het nu toch alweer gedaan nu? 

Nou ja, nieuws vanuit groep 1. Sinds een paar weken is groep 1 verandert van een verticale 
groep naar een echte peutergroep.  Samen met Sanne en Anita doen wij ons uiterste best 
om er een fijne, leuke, warme en gezellige groep van te maken. Een groep te creëren waar 
alle peuters zich gezien, gehoord, veilig en op hun gemak voelen. Een groep waar ze graag 
naartoe gaan om te spelen met andere kinderen. Om te leren en uitdagingen aan te gaan. 
Om lekker veel naar buiten te gaan en te spelen in de natuur.  Maar vooral een groep waar 
iedereen lekker zichzelf kan zijn.  Mag huilen als hij of zij verdrietig is, driftig mag zijn als hij 
of zij boos is, kan knuffelen bij de juf als daar behoefte aan is maar waar veel lol en plezier 
toch het belangrijkste is. Kortom een peutergroep die elke peuter graag zou bezoeken.  

Wij hebben er veel zin in om het komende jaar lekker te gaan knallen op onze nieuwe 
peutergroep en allemaal nieuwe avonturen te beleven en aan te gaan met de kinderen! 

Groetjes van Sanne, Anita & Anneke 

 


