
 Nieuwsbrief kinderopvang De 

Poppenkast  

 

Hier is hij dan eindelijk! De nieuwsbrief! 

De zomer is weer voorbij gevlogen, en we zitten al 

weer volop in de herfst.  De leidsters van de 

verschillende groepen hebben hard hun best gedaan om leuke en 

interessante stukjes te schrijven voor u allemaal. Wij wensen u dan ook 

veel lees plezier toe!!  

Nieuwsbrief namens groep 2 

 

Op de groep zijn wij begonnen met het 

thema huisdieren. Wat ziet het er weer 

gezellig uit. Wij hebben al mooie 

knutselwerkjes gemaakt en een 

kleurplaat gekleurd, een poes versierd en 

een hondje geverfd. Ook lezen wij boekjes 

over huisdieren. Tijdens het wandelen komen wij ook 

vaak hondjes en/ of poesjes tegen.  

Nu de herfst begonnen is beginnen wij binnenkort ook 

met het thema herfst. Wij willen met de kinderen  

opzoek gaan naar bladeren. En ook gaan wij starten 

om de lampion te knutselen. Als de kinderen het leuk 

vinden mogen zij natuurlijk altijd 

hun zelf gezochte bladeren, 

kastanjes etc. meenemen 

naar de opvang. Dan 

kunnen wij daar een mooie 

herfst tafel van maken.   

 

Ook zijn er een aantal 

nieuwe kinderen gestart of 

zij starten binnenkort bij 

ons op de groep. Wij heten 



Isabel, Liv, Damian, Milou, Gabriel, Milou en Zema van harte 

welkom.  

Er zijn ook een aantal kinderen al 2 jaar geworden of zij 

worden binnenkort 2 jaar. Wij wensen Femke, Alycia, Maxime 

en Sophie veel plezier toe op de peutergroepen.   

 

Wij willen aan de ouders/verzorgers vragen omdat het weer nu 

gaat veranderen om echt de blauwe schoenhoesjes aan te trekken bij 

binnenkomst op de groep. Dit vanwege de hygiëne en omdat er kinderen 

over de grond heen kruipen. Bedankt alvast voor de medewerking   

Laura zal 9 december haar laatste werkdag op de groep hebben en dan 

lekker van haar zwangerschapsverlof gaan genieten. 

 

Groetjes van Laura, Monika en Saskia   

 

 

 

 

 

 

Nieuws vanuit groep 3 

De zomer zit er weer op en we gaan naar de herfst toe. 

Heerlijke en warme zomermaanden, waarin we binnen 

en buiten met water hebben gespeeld. De zandbak onveilig gemaakt en de 

tuin verder ontdekt.  

Nu zijn we bezig met het thema huisdieren, op de groep staat een 

huisdieren hotel met vijf bewoners. De kinderen spelen met de dieren en ze 

gaan mee op stap. Ook oefenen we de dieren geluiden, vooral de hond en 

de poes zijn favoriet. Boekjes lezen over huisdieren en liedjes zingen. 

Met de start van de herfst komen, de feestdagen ook al snel weer 

dichterbij. Wij zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor 11 november. 

In oktober zullen wij ook de Sint Maarten liedjes weer gaan zingen en 



oefenen.  

 

Op de groep willen wij graag 

een herfsttafel maken, zodat 

we met de kinderen kunnen 

ontdekken wat de herfst 

allemaal te bieden heeft. Kastanjes, nootjes, grote herfst 

bladeren of een stuk mos. Mocht u wat thuis hebben of 

zijn tegen gekomen onderweg, wij zijn er blij mee. 

 

 

       Groetjes van Bianca, Patricia, Jessie en 

Tessa 

 

    

 

 

 

 

 

Sinds september draait Patricia weer mee op de groep. Ze is hier op  

maandag en dinsdag ochtend bij ons op de groep. Voor veel ouders een 

bekend gezicht en als dat niet zo is zal zij zich uiteraard voorstellen.  

Op donderdag en vrijdag hebben we stagiaires die mee lopen op de groep. 

Donderdag is dit Jaimy, op vrijdag Britt. Beide tweedejaars van de 

opleiding pedagogisch medewerker.  

 

Vanaf begin 2020 worden er veel kinderen op onze groep 2 jaar. Ze 

stromen dan door naar de peutergroep. Om ze alvast voor te bereiden en 

meer uitdaging te geven in de komende maanden. Gaan wij meer gerichte 

activiteiten met ze doen, van bijvoorbeeld bekers stapelen, torens bouwen, 



dit meer in klein groepjes aanbieden en zo de uitdaging bieden ze nu nodig 

hebben.    

    

 

  Hoi allemaal, ik ben Tessa. Met de meeste ouders heb ik al kennis 

gemaakt maar ik heb nog niet iedereen gezien. Sinds 1 september ben ik 

nieuw bij de poppenkast. Ik sta niet vast op groep 2 maar hier ben ik wel 

het meest. Ik ben dit jaar begonnen met de BBL opleiding voor 

pedagogisch medewerker en ik ben heel enthousiast om me veder te gaan 

ontwikkelen hier bij de poppenkast. Veder ben ik ook gek op dieren. Thuis 

hebben wij veel dieren en ook heb ik 2 paarden waar ik graag mijn vrije tijd 

door breng. Ik kijk er erg naar uit om de komen de tijd de kinderen beter te 

leren kennen. 

 

Tessa Arisz 

 

 

 

 

      

 

 



Hallo ouders van de BSO, 
Deze maand willen wij jullie laten kennis met een van de nieuwe leidsters 

van de vso en nso. Deze maand gaat Doortje wat vertellen over haar 

bezigheden naast het werk bij Kinderopvang De Poppenkast, zodat jullie 

wat beter een indruk krijgen van wie wij zijn. 

 

Hallo allemaal, 

Zoals jullie al weten is mijn naam Doortje Bruin en ben 24 

jaar oud. Sinds anderhalf jaar woon ik samen met mijn 

vriend in Heerhugowaard. Samen hebben wij een hele 

leuke lieve kat genaamd koffie. Voordat ik in 

Heerhugowaard ben gaan wonen woonde ik in Noord- 

Scharwoude bij mijn ouders, mijn broer en hond Lizzy. 

Ik heb een opleiding Sport en Bewegen gedaan in 

Alkmaar bij het Horizon College. Tijdens mijn opleiding 

heb ik veel met kinderen gewerkt en zo is mijn liefde 

voor kinderen extra versterkt. Voorheen heb ik veel 

gewerkt in de sport en heb ik onder anderen gewerkt als 

skilerares voor kinderen maar ook voor volwassenen, ben 

ik zwemdocent geweest bij De Beeck in Bergen en ben 

kliminstructrice geweest bij de klimwand in Broek op 

Langedijk. Hier verzorgde ik de klimlessen en evenementen voor kinderen 

en volwassenen. Ik ben erg sportief aangelegd maar op het moment sport 

ik zelf niet. Wel krijg ik onwijs veel energie van het uitvoeren van sportieve 

activiteiten met kinderen. 

Sinds kort werk ik op de vso en nso bij 

Kinderopvang de poppenkast. Maar voor 

ik bij Kinderopvang 

De Poppenkast kwam 

werken heb ik bijna 2 

jaar op een sportieve 

buitenschoolse 

opvang elders 

gewerkt. Omdat het 

tijd was voor wat 

nieuws, en wat meer 

uitdaging ben ik bij 

Kinderopvang De 

Poppenkast terecht 



gekomen. Het lijkt mij onwijs leuk om er lekker op uit te gaan met de 

kinderen, maar het lijkt me ook leuk om creatieve middagen te hebben en 

knutsels te maken op elk niveau.  

Ik heb super veel zin om de naschoolse activiteiten met jullie kinderen uit 

te gaan voeren en ik hoop dat de kinderen en jullie net zo enthousiast 

worden als dat ik erover ben. 

Groetjes van Doortje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sinds 5 augustus het nieuwe bso team compleet is! 

 Wij een aantal aanpassingen hebben gedaan in het uiterlijk van de 

nso ruimte en de kooi. 

 Wij een ballenbak hebben gemaakt van de snoezel ruimte. 

 Wij sinds kort in de kooi een tv met PlayStation hebben. 

 Wij een weekplanning hebben met elke dag andere activiteiten. 

 U ruildagen kan aanvragen via de mail. 

 En Marjolein en Doortje er super veel zin in hebben om wat nieuws 

van de nso te gaan maken! 

 

 

 

 

 

 

   ONZE VS0/ NS  O

 

Op onze bso hebben 

we ook 

knutselmiddagen. 

Op onze bso spelen 

wij graag buiten. 

Op onze bso maken 

we plezier. 

Op onze bso gaan we 

er vaak op uit. 

Op onze bso staan 

alle kinderen 

centraal. 



 

 

 

  

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nieuws vanuit de peutergroepen!! 
                    

 Waarom wij buitenspelen zo belangrijk en 

leuk vinden? 

Bij de poppenkast vinden wij het belangrijk 

en leuk om met de kinderen iedere dag 

buiten te spelen. Als het buiten mooi weer is 

dan zijn we zoveel mogelijk buiten aan het 

spelen. We zijn dan te vinden in het bos, 

Op onze bso 

knuffelen we graag. 
Op onze bso mag je 

jezelf zijn. 

Op onze bso kunnen 

we over alles praten.  



duinen, park of gaan we naar het strand toe. Hier kunnen de kinderen de 

natuur ontdekken. Wat is er te vinden in het bos en waar kunnen we mee 

spelen of een hut mee gaan bouwen, en zien we daar sporen van de 

Gruffalo?  

We stimuleren de fantasie van de peuters door bijvoorbeeld op zoek te 

gaan naar de Gruffalo. Zien we daar nu sporen van de muis, vos of de 

slang. Hierdoor gaan de kinderen op zoek naar de specifieke sporen van 

een bepaald dier. Deze dieren hoeven dus niet echt te zijn. Als ze een tak 

zien liggen dan kunnen we bijvoorbeeld vragen: ‘’wat kunnen we met 

deze tak allemaal doen?’’ Of wat kunnen we ermee gaan maken. Wij 

zijn ook bezig met de belevenis van buiten. Als we op het strand zijn 

dan gaan we kijken of het zeewater warm of koud is maar ook, is 

het zand hard of zacht. En hoe kun je zacht zand hard maken? Als je 

zand en water bij elkaar doet dan krijg je modder. Als we in de 

duinen zijn dan kunnen de kinderen rennen en op avontuur gaan. De 

kinderen ontdekken de natuur op verschillende manieren. Ze gaan 

op zoeken naar bladeren of takken maar we maken ook 

‘’heksensoep’’ met de 

kinderen. Een grote emmer 

met water in de duinen neer 

zetten dan gaan de kinderen zelf op 

zoek naar spullen voor in de soep. 

Hierdoor ontdekken ze steeds 

nieuwe dingen.  

We gaan niet alleen naar de duinen en het strand maar we gaan ook graag 

naar de boerderij toe. Hier komen de kinderen in contact met dieren. Ze 

kunnen zien hoe groot een koe is maar ook zien we kleine kalfjes. 

Sommige kinderen vinden de kalfjes heel leuk maar ze vinden de grote 

koeien wel een beetje spannend. Bij de kinderboerderij zien we geiten 

schapen. We kunnen bij hun in de wei spelen maar ook de dieren aaien. De 

kinderen ontdekken hier welke dieren zijn er zacht. Welke dieren zijn er 

groot of klein. De kinderen vinden het interessant als de 

kinderen hun geluiden maken. Sommige dieren maken 

harde geluiden en andere dieren maken zachte geluiden.  

Als het regent dan gaan we ook naar buiten met de 

kinderen. Alle kinderen krijgen dan regenjas en 

regenlaarzen aan om vervolgens in de plassen te gaan 

stampen. Dat vinden ze allemaal heel leuk. De plassen 

ontdekken we niet alleen door te stampen maar ook met 

onze handen of een schep. We gaan dan in de plas zitten 



of er naast om er met onze handen er in te spelen. 

Als de plas helemaal weg is dan kunnen we met 

een schep de modder in een emmer scheppen of 

gaan we modder taartjes maken.  

Bij de poppenkast vinden wij het heel belangrijk 

dat ieder kind naar buiten gaat. Ze gaan op 

ontdekking in de natuur en kunnen zich helemaal 

uitleven in de tuin.  

Straks komt het koude weer er weer aan, dus 

willen jullie vragen om weer te denken aan sjaals, 

mutsen en handenschoenen voor de kinderen. Wij 

willen graag ook vragen om met slecht weer regenlaarzen mee te geven 

zodat we lekker in de regen kunnen gaan stampen.  Van al het buiten 

spelen kunnen de peuters erg nat of vies worden. Wij willen dan ook 

nogmaals vragen aan alle ouders om hier rekening mee te houden en niet 

de allermooiste kleren aan te trekken bij uw kinderen. Ook is een extra 

setje kleding, bij erg nat weer of straks met sneeuw, fijn om mee te geven.  

 

 

Hallo allemaal, 

 

Mijn naam is Carolien Schotten en sinds eind 

augustus werk ik bij de poppenkast op de 

peutergroep 1. Ik vind het erg gezellig bij de 

peuters. Vooral er op uit gaan en knutselen 

vind ik leuk om met de kinderen te doen.  

Hiervoor heb ik 5 jaar als gastouder gewerkt 

met kinderen van 0 tot 4 jaar bij mij thuis en 

daarvoor in de BSO en Kinderdagverblijf. Ook 

ben ik al 13 jaar leiding bij de scouting in 

Bergen. Hier ben ik eerst leiding geweest bij 

de welpen. Dat zijn kinderen van 7-11 jaar. 

Toen wilde ik een bever groep opstarten. Dit 

zijn kinderen van 5-6 jaar. Toch miste ik de 

welpen een beetje en nu de bevergroep goed 

draait en er een goed leidingteam voor staat ben ik weer leiding geworden 

van de welpen. 

Andere hobby’s van mij zijn dansen wat ik 2 avonden in de week doe. Ook 

ben ik een echte film fan. Daarom ben ik regelmatig te vinden in de 

bioscoop en heb ik een aardige verzameling dvd’s in de kast. Ik hou ook 

van lekker eten en koken, na een aantal jaar wat te veel te hebben 



genoten van lekker eten ben ik eind januari 2019 lid geworden van de 

weight watchers waar ik al hun kookboeken van heb gekocht. Sindsdien 

heb nog geen dag hetzelfde gegeten. Wel heb ik ondertussen bijna alle 

kookboeken uit en ben ik al 27 kilo kwijt. Dit doe ik samen met mijn vriend. 

We voelen ons een stuk gezonder en 

lekker fit. 

Ik woon samen met mijn vriend Bart 

in Alkmaar. We hebben 2 kittens, 

Spookie en Salem wat echte boeven 

zijn. 

  

Groetjes van Carolien 

 

Leuke peuteruitspraken: 

 

 Sanne vraagt aan Kain, heb je 

zin om mee te gaan naar de 

dieren? Kain: Nee! 

 Daphne zegt tegen Skye: Wat heb je een leuke broek aan, waar komt 

die vandaan? Skye: gewoon bij mij ja, joi 

 Skye tegen Sanne; Sanne waar is ‘andere’ Sanne? 

 In de kring doen we een spelletje met woordkaarten. Sanne vraagt 

aan Dies; kan jij mij vertellen wat dit is? Dies: een waterslang! (het 

was een hondenriem) 

 

 

Wist u dat ????? 

 

 Wij inmiddels een heleboel leuke stagiaires op de peutergroep 

hebben? 

 Nog steeds niet veel ouders de foto’s ‘liken’ die wij op klasbord 

zetten, wij dit wel erg leuk zouden vinden? 

 Het bijna 11 november is en alle kinderen al druk bezig zijn met het 

maken van een lampion 

 Alycia, Sophie, Maud, Dina, Femke, Maxime en Fylen nu ook (bijna) 

komen spelen op de peutergroepen. 

 De poppenkast alweer 9 jaar bestaat? 

 En dat Saskia, Sanne en Anneke ook 

al 9 jaar aan het werk zijn bij de 

Poppenkast? 

 Wij allemaal regelmatig leren en 

studeren om goed op de hoogte te 

blijven van alle nieuwe 

ontwikkelingen op het gebied van 

kinderopvang en ontwikkeling? 



 Sanne, Sanne en Daphne pasgeleden hun certificaat van de VVE 

training Uk & Puk hebben behaald? 

 Carolien en Anneke deze training nu aan het volgen zijn? 

 Anneke haar certificaat voor pedagogisch coach heeft behaald? 

 Wij straks weer een hele dag voor kinder- EHBO en BHV gaan 

volgen? 

 

 

            Samenvoeging van de peutergroepen 

De laatste paar maanden worden de peutergroepen 1 en 4 vaak 

samengevoegd.  We krijgen hier vaak vragen over van ouders. Vandaar dat 

wij het graag nog even voor u uitleggen in deze nieuwsbrief. Op de 

peutergroepen hebben wij veel kinderen die alleen een ochtend komen 

spelen. Dit betekent dat we in de middag maar kleine groepjes 

overhouden. Op een peutergroep hebben wij plaats voor 16 peuters met 

twee leidsters. Of 8 peuters met 1 leidster.  Op het moment dat er in de 

middag maar kleine groepen over zijn kiezen wij er vaak voor om de twee 

groepen samen te voegen en dan samen 1 groep te vormen. Dit heeft 

verschillende voordelen, ook voor de kinderen. Zo zijn de kinderen goed 

vertrouwd met alle peuterleidsters. Ze hebben meer keus in het maken van 

vriendjes en vriendinnetjes.  Ook voor ons zelf is het fijn werken op deze 

manier. Mochten de groepen weer voller of drukker worden dan splitsen 

wij vanzelfsprekend weer op. Wij hebben op dit moment vooral in de 

middagen nog volop plek om te komen spelen op de peutergroepen ook 

voor nieuwe peuters. 

 

Het thema huisdieren hebben we inmiddels afgesloten op de 

peutergroepen. De komende weken gaan wij starten met het thema; De 

Gruffalo! Dit thema hebben wij met elkaar zelf gemaakt. Wij lezen op de 

groep heel regelmatig voor uit het boek de Gruffalo en de kinderen vinden 

het een super leuk boek. Natuurlijk kunnen wij veel kanten op met dit 

boek. We hebben dan ook veel leuke knutsels en activiteiten bedacht 

rondom dit thema. Waarbij we ook zeker veel in het bos te vinden zullen 

zijn.  Van dit thema krijgt u ook weer een losse nieuwsbrief mee naar huis.                                                                                                                                           

De tijd vliegt weer voorbij, voor we het weten is het alweer kerst! 😊  

Vandaar dat we alvast wat leuke datums aan u door willen geven om 

alvast te kunnen noteren in de agenda. 



Op donderdag 28 november willen wij graag het Sinterklaasfeest vieren bij 

de Poppenkast. En op woensdag 22 januari doen wij weer mee met het 

nationale voorleesontbijt. Uitnodigingen volgen tegen die tijd nog!  

Groetjes van Sanne, Sanne, Carolien, Daphne & Anneke  

 

Tot slot: 

 

E-mail adres: We merken dat sommige mail niet aankomt o p ons mail adres, wilt u in het vervolg uw 

mail sturen naar kinderopvangdepoppenkast@gmail.com? Het andere adres bestaat nog wel en is in 

gebruik. 

 

mailto:kinderopvangdepoppenkast@gmail.com

