
Nieuwsbrief kinderopvang De 

Poppenkast januari 2020  

En dan is het opeens alweer een 

Nieuwjaar!  

2020 beloofd een leuk en speciaal jaar 

te gaan worden, op 1 september 

bestaat kinderopvang  De Poppenkast 

alweer 10 jaar. Dit gaan we natuurlijk 

groots vieren.  Zet alvast maar in jullie agenda, zaterdag 29 augustus  wordt er 

een groot feest georganiseerd voor alle kinderen en ouders van de opvang. 

Maar ook voor alle oud kinderen, ouders, en oud werknemers.   

 

Jaar agenda: 

Feestdagen  

22 januari    Nationale voorleesontbijt 

14 februari   Valentijnsdag 

10 april    Goede vrijdag  De Poppenkast is normaal geopend 

12 & 13 april  Pasen  De Poppenkast is gesloten 

27 april    Koningsdag  De Poppenkast is gesloten 

5 mei  Bevrijdingsdag 2020 De Poppenkast is gesloten (elke 5 

jaar) 

21 mei    Hemelvaartsdag  De Poppenkast is gesloten 

1 juni     Tweede Pinksterdag  De Poppenkast is gesloten 

14 juni    Hoeverdorpsfeest  in Egmond a/d Hoef 

29 augustus   Feest!! De Poppenkast 10 jaar 

1 september   De Poppenkast bestaat 10 jaar! 



25 & 26 december  Kerst,  De Poppenkast is gesloten 

31 december   Oudejaarsdag De Poppenkast sluit om 17.00 

1 januari 2021  Nieuwjaarsdag De Poppenkast is gesloten 

 

Aanvragen  extra dagen, ruildagen en flexibele opvang 

Wij willen u nogmaals nadrukkelijk vragen om alle aanvragen voor extra dagen 

en of ruildagen aan te vragen via de mail bij Elma. Elma heeft een duidelijk 

overzicht van alle groepen op de verschillende dagen, en zij kan dan ook goed 

zien waar en wanneer er nog een plekje vrij is op de groep.  Aan de ouders van 

kinderen die bij ons flexibele opvang afnemen willen wij vragen om dit zo ver 

mogelijk van te voren (liefst een maand)  ook via de mail bij Elma aan te vragen.  

Op deze manier houden wij een overzicht op welke dagen wij eventueel nog 

plek hebben voor een kindje wat een dag wilt inhalen. (ruildag) 

 

Baby nieuws!! 

Laura is afgelopen 9 januari bevallen van een zoon;  Sem Dirkje. Van harte 

gefeliciteerd !! 

En nog meer babynieuws  Saskia  is in verwachting van haar tweede kindje. 

Ze is in juni uitgerekend en nu bijna 20 weken zwanger. Ook voor Saskia, van 

harte gefeliciteerd.  

Als alles goed verloopt zal Saskia in mei gaan genieten van haar 

zwangerschapsverlof, en zal Laura in mei weer terug komen bij De Poppenkast 

na haar verlof.  

Peutergroep 

Het dagprogramma van de peutergroepen start in de ochtend kring. Deze kring 

willen wij graag starten om 9.00. Op het moment zijn er regelmatig kinderen 

die na 9 uur worden gebracht.  Wij merken nu dat wij hierdoor toch steeds wat 

later de kring op kunnen starten, of zelfs tijdens de kring worden “gestoord” .  



Wij willen daarom vragen om hier rekening mee te houden. En uw peuter voor 

9 uur naar de groep te brengen. 

 

 

Lekker naar buiten 

Ik weet niet of u het al heeft opgemerkt maar wij hebben voor de baby’s en 

dreumesen mooie nieuwe buiten speel pakjes aangeschaft. Met deze pakjes 

aan kunnen de kinderen heerlijk op ontdekking buiten in de natuur. Wij zijn er 

erg blij mee en ze zijn dan ook al volop in gebruik genomen. 

 

Van Raai de Kraai naar Uk & Puk. 

Al een aantal jaar werken wij op de peutergroepen met de 

voorschoolse methode Peuterplein.  Dit is een methode gericht op de 

stimulering van de ontwikkeling van peuters.  En dan met name op de 

stimulering van de taal ontwikkeling.  Vanaf februari zullen wij gaan 

overstappen naar een andere voorschoolse methode. Namelijk naar 

Uk en Puk. Alle leidsters van de peutergroepen zijn al getraind en 

opgeleid om te kunnen werken met deze methode. En ook een 

aantal collega’s van de babygroepen, hebben deze trainingen 

gevolgd.  De methode van Uk en Puk is niet alleen gericht op de stimulering van 

de ontwikkeling van de peuters,  maar ook voor de baby en dreumesen staan er 

leuke op leeftijd gerichte activiteiten in beschreven waar wij mee aan het werk 

kunnen gaan.  

De grootste verandering voor de kinderen zelf zal zijn dat onze vertrouwde 

blauwe handpop, Raai de Kraai zal worden vervangen door een nieuw maatje: 

Puk. In de week van 3 februari  Puk  worden geïntroduceerd op de 

peutergroepen, en gaan wij starten met het eerste Thema : Welkom Puk. 

 

 

 



VVE 

Heeft uw kind een (dreigende) spraak of taalachterstand? Wij zijn een 

gecertificeerde VVE peuterspeelzaal en kinderopvang en kunnen daarom 

kinderen met een (dreigende) taalachterstand goed begeleiden. Als uw kind in 

aanmerking komt krijgt u via het consultatie bureau een doorverwijzing. Ook 

kan het zijn dat de medewerkers van De Poppenkast u 

hierop wijzen omdat onze 

medewerkers een taalachterstand vaak 

vroeg onderkennen en u hiervan op de 

hoogte zullen stellen. Via het 

consultatie bureau zal het VVE 

traject dan worden opgestart 

binnen onze peuterspeelzaal.  

VVE  (voor en vroegschoolse educatie) 

houdt in dat uw kind, naast twee 

peuterspeelzaal ochtenden, nog twee 

extra ochtenden naar de peuteropvang 

komt. Deze twee extra ochtenden worden volledig vergoed voor u en hier heeft 

u dus geen extra kosten aan. Uw kind zal met 

deze VVE- indicatie, extra taalondersteuning 

krijgen van onze opgeleide medewerkers. Dit 

zijn de al vaste en vertrouwde gezichten voor 

u kind.  

Wilt u meer informatie over de nieuwe 

methode Uk en Puk, of heeft u het 

vermoeden dat u kind in aanmerking komt 

voor VVE of heeft u hier vragen over?   Vraag  

gerust aan een van onze medewerkers, of 

vraag een gesprek met Anneke Huijboom.  Zij 

is de pedagogisch coach bij De Poppenkast, en zij weet ook alles over de VVE en 

de methode Uk en Puk. Ook kunt u altijd een mail sturen naar 

poppenkast.anneke@gmail.com  

 

mailto:poppenkast.anneke@gmail.com


Leuke Peuter uitspraken 

 De radio stond aan en daar hoorde we: Kerst vier je met Sky 

Zegt Skye: hé ik ben op de radio 

 

Wat eet en drinkt het paard oh zo snel? 

Raaf: wortel Sanne: en hij drinkt w.... 

Raaf: wijn!! 

 

We zitten in de kring en Fylén is aan de beurt om een kaartje te pakken 

Carolien zegt Fylén: waar is de kerstboom? 

Zegt Fylén: nee ik ga niet opstaan 

 

We zijn met de BSO bij kosteluk. 

Er krijgen chippies dus mogen ze kiezen welke smaak 

Vigo wilde graag raampjes smaak (ham kaas) 

 

In het bos; Louise: Ik heb een neushoorn gevonden en in mijn jas zak gestopt  

(Een dennenappel ) 

Louise: Thijs en Bas hebben een racebaan gekregen. Anneke; leuk zeg! Van max 

Verstappen? Louise; Neehee!! Van Sinterklaas. 

 

Wat leuke simpele receptjes om met koude winterdagen te maken met je 

kinderen 

 
Warme Chocolademelk 

 
Ingredienten 

 

 200 ml melk 

 1 eetlepel suiker 

 1 theelepel cacao  
 



Bereiding 

Roer de suiker en cacao in een kommetje goed door elkaar. 

Giet er een klein scheutje melk bij zodat je een papje krijgt. Roer dit goed 
door elkaar. 

Zet het steelpannetje met melk op het vuur. Roer steeds met de garde, 
zodat de melk minder snel aankoekt. Let nu goed op. Wanneer de melk 
omhoog wil komen zet je meteen het vuur uit. 

Roer nu het papje door de melk en schenk dit in twee bekers. Je warme 
chocolademelk is klaar genieten maar. 

Serveer met slagroom en kleine spekjes om het nog even extra speciaal te 
maken. 

 
 
 
 
Koekjes 

 
Ingredienten 

 

 240 gr bloem 

 160 gr boter  

 100 gr witte basterd suiker 

 Mespunt zout 
 
Bereiding 
 
Alles ingrediënten door elkaar mengen en dan kneden tot een bal. De bal 20 
minuten in de koelkast. 
 
Dan uit de koelkast halen en plat rollen (ongeveer 1 centimeter dik). Steek 
met vormpjes de koekjes uit en leg ze op de met bakpapier beklede 
bakplaat. 
 
Dan 20 minuten in een voorverwarmde oven op 160 graden. 
 



Wanneer ze zijn afgekoeld kan je de koekjes nog versieren. 
 
Nieuws vanuit de BSO 

 

Op 15 januari was het studie dag. We zijn met de kinderen 

naar het strand gegaan. Het stormde best wel 

hard en tussen de buien door gingen we even 

kijken bij de hoge golven. Na een half uurtje 

lopen hebben Chris en Finn een kokos noot 

gevonden op het strand. Die moest natuurlijk 

mee. Even later heeft Jack ook een kokos noot 

gevonden en uiteraard ging deze ook mee. Toen 

we terug kwamen bij De Poppenkast moest de kokosnoot natuurlijk 

open. Eerst gingen we met een mes proberen om de kokosnoot 

open te krijgen. Helaas lukte dit niet. Toen hebben we beneden een hamer en 

een schroevendraaier gehaald om hem open te krijgen. En na even wat timmer 

werk is het ons gelukt om de kokosnoot open te krijgen. Er kwam zelf nog wat 

kokos sap uit.  

Groetjes van Marjolein 

             

 

Nieuws vanuit de babygroepen 

Wij hopen dat iedereen gezellige en mooie feestdagen 
heeft gehad. Wij hebben er als leidsters van de beide 
babygroepen zin in om van 2020 een fantastisch jaar 
van te maken!!  
Ook kijken wij met veel plezier terug op het afgelopen jaar. De verandering van 
de groepen, was in het begin toch wel spannend, wij kunnen nu zeggen dat wij 
er heel erg blij mee zijn. Er is ruimte voor de kinderen om vrij te spelen, de 
kleinste kunnen veilig in het babypark alles ontdekken. Het speelgoed is nu 

meer 
afgestemd 
op de 
leeftijden, 
en we 



bieden passende activiteiten aan, ook is er meer tijd voor persoonlijke 
aandacht en knuffel momentjes met de kinderen. 
 
 Onze collega Laura geniet van haar bevallingsverlof. Zij is op 9 januari bevallen 
van haar super schattige zoon Sem   Helaas is Margriet per 31 december 
gestopt bij ons maar ook goed nieuws, Patricia komt twee hele dagen terug op 
de groep.  
Wij hebben met elkaar ondervonden dat het schrijven van de boekjes van de 
kinderen zoveel tijd in beslag nam, dat dit bijna ten koste ging van de extra 
aandacht die wij graag aan de baby’s geven. Vandaar dat wij hebben besloten 
om alleen nog boekjes te schrijven van de baby’s tot 1 jaar. Vind u dit erg 
jammer en wilt u graag dat het boekje van u kind om wat voor reden dan ook, 
toch wordt door geschreven tot uw kind 2 jaar wordt, dan mag u dit aan geven 
bij de leidster van uw kind. Natuurlijk schrijven wij dan nog even door. Op de 
groep hebben wij voor alle kinderen vanaf 1 jaar een map waar wij leuke 
knutselwerkjes en tekeningen van uw kind in bewaren. 
Ook doen wij daar met regelmaat een geschreven 
verhaaltje over uw kind in. Deze map gaat mee naar de 
peutergroep en krijgt u mee naar huis als uw kind 4 jaar 
word. Ook zorgen wij dat er dagelijks een stukje of foto’s 
op klasbord worden gezet. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Het thema waar wij dit jaar mee starten is 
de winter; sneeuw, ijs, sneeuwpoppen, 
ijssterren, pinguïns en ijsberen. Wij hopen 
natuurlijk dat de winter ook echt komt en 



wij heerlijk met de kinderen naar buiten kunnen. In 
onze mooie nieuwe pakken, waarin de kinderen 
buiten kunnen spelen zonder meteen ontzettend vies 
te worden. Warme kleren zijn nooit verkeerd om mee 
te geven, sjaal, muts en wanten zijn altijd lekker warm 
als we naar buiten gaan om te wandelen of spelen 
 

Groetjes, Monika & Saskia & Tessa 

Bianca & Patricia & Jessie 

 

 

 

 

 


