
Lieve ouders en kinderen van De Poppenkast, 

Een nieuwsbrief waarin we vooruit kijken naar een mooi 

voorjaar en weer vele feestelijke dagen die voor ons 

staan. Wij hopen dat het straks stopt met sneeuwen en 

de koude wind en we de warme zonnestralen mogen 

ontvangen. We hebben zin in het voorjaar, ook zijn we al 

met meerdere kinderen naar de boerderij geweest om 

naar de lammetjes en kalfjes te kijken. Altijd een leuk 

uitstapje en voor de kinderen vaak indrukwekkend. 

Met het mooie weer komen er weer nieuwe kleren in de 

kast. Zo leuk als de kinderen enthousiast vertellen over de nieuwe schoenen en jas.  

Graag een verzoek van de leidsters om deze nieuwe kleren van naam te voorzien.  

Om bij de kleren te blijven, wij gaan veel naar buiten met de kinderen. Zou u er aan willen 

denken dat u de kinderen niet de allermooiste en nieuwste kleding aan doet. Want met 

buitenspelen wordt je wel eens vies. Juist met het mooiere weer op komst, want dan gaan 

we in de zandbak spelen of naar het strand. Voetballen in het park of rondkruipen op het 

gras.  

Op 29 juni is het nationale Modderdag, een dag waar vrij spelen met de elementen water en 

zand centraal staat. Kinderen krijgen de ruimte om modder te makken, ontdekken en 

beleven. Actief bezig met natuur. En daarbij mag je dan vies worden!  

Meer informatie over deze dag ontvangt u uiteraard nog. Het belangrijkste is, kleren aan die 

vies mogen worden en schone kleren mee voor het moment erna.  

Op de komende dagen is De Poppenkast gesloten; 

Dinsdag 27 april Koningsdag 

Donderdag 13 mei Hemelvaart 

Maandag 24 mei 2de Pinksterdag 

Heeft u vragen, opmerkingen of een andere mededeling. U kunt altijd mailen,  

op openingstijden bellen, een berichtje sturen via Whatsapp of sms wordt tijdens en binnen 

werktijden gelezen en beantwoordt. En natuurlijk kunt u een van de leidsters bij de deur 

aanspreken. 

 

Het team van De Poppenkast 

 

  



Oproep van de oudercommissie van De Poppenkast 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

buiten schoolse opvang (BSO). 

Wij komen ongeveer vier keer per jaar bij elkaar en deze vergaderingen 

duren ongeveer 60 – 90 minuten. Dat valt dus erg mee! 

Spreekt bovenstaande je aan. 

Neem dan contact op, via 06 52 06 40 79 (bellen, appen of een sms) 

Hopelijk tot ziens! 

Met vriendelijke groet, 

De oudercommissie 

 



Nieuws vanuit groep 2 
 

Ondertussen zijn wij alweer in de maand 
april aangekomen. Wat is dat toch fijn. 
De zon gaat steeds meer schijnen, de 
temperaturen gaan langzaamaan 
omhoog en ook komen de eerste planten 
en bomen weer in bloei te staan.  
Wij spelen dan ook steeds meer met de 
kinderen buiten in de tuin, wij gaan op 
pad met de bolderkar en kunnen fietsen 
met de twee prachtige bakfietsen.  

 
Nu wij ook steeds meer in de tuin spelen met de kinderen, willen wij u vragen om niet de 
allermooiste kleding bij uw kind(eren) aan te trekken. Want als het straks warmer weer gaat 
worden kunnen ook de baby's en dreumesen spelen in de zandbak en/of over het gras gaan 
kruipen/tijgeren. Wat is er nou leuker voor een kind om 
zelf op ontdekking te kunnen gaan?  
 

  Wist u dat…… 

✓ Sil steeds en sneller over de groep heen tijgert? 
✓ Dex zichzelf al op kan trekken aan de bank zodat hij 

kan staan? 
✓ Yara het fijn vindt om met de juffen te knuffelen?  

Wij dit heerlijk vinden?  
✓ Morris zo lief kan lachen?  
✓ Liv en Suhrab het heerlijk vind om boekjes te lezen? 
✓ Jones en Neal al echte vrienden zijn op de 

groep?  
✓ Milou al super goed kan lopen?  
✓ Damian probeert om te staan? 
✓ Milou onze grote hulp is? 
✓ Sophie ook steeds meer begint met tijgeren?   
✓ Jens en zijn beer onafscheidelijk zijn?  
✓ Daley het altijd erg gezellig vind als zijn grote 

broer Finn bij hem op de groep komt spelen?  
✓ Jay 2 jaar geworden is. En dat hij  

helemaal klaar is voor de peutergroep?  
✓ Nora steeds meer begint te kletsen?  
✓ Cilou al bijna kan kruipen?  
✓ Glen al bijna zelf gaat stappen?  
✓ Er bij Tessa op de manege een veulentje 

geboren is?  
En dat sommige kinderen het veulentje 
al hebben mogen bewonderen?  



✓ Sanne, Fenna en Leslie voortaan ook bij ons op de 
groep komen spelen?  
Wij dit erg gezellig vinden?  

✓ Wij het erg fijn zouden vinden als alle kinderen een 
setje reserve kleding in hun tas hebben zitten?  

✓ Zodat wij niet mis kunnen grijpen bij ons in de kast? 
✓ Wij alle paasversieringen hebben opgeruimd?  
✓ Wij gaan de groep nu klaar maken voor de lente en 

het voorjaar?  
 
Vindt u het fijn om één van ons weer eens wat langer te 
kunnen spreken dan alleen tijdens het brengen en het 
halen van uw kind(eren)? Geef dit bij ons aan dan 
kunnen wij een afspraak met u inplannen.  
 
Groetjes van Monika, Laura, Saskia en Tessa 

 

Nieuws vanuit groep 3 

Lieve ouders, 

Gelukkig zijn we alweer een aantal weken in 

ons gewone ritme na de lockdown.  

Wel hebben we de afgelopen weken  

gemerkt dat corona in de omgeving van De 

Poppenkast is geconstateerd.  

 

Gelukkig geen hele ernstige gevallen en ie-

dereen is weer snel hersteld of had weinig 

tot geen klachten.  

Het is een gekke tijd, en dat zal het waar-

schijnlijk ook nog wel even zo blijven.  

 

Ondanks dat gaan wij op de groep verder met het nieuwe thema Pasen, Lente en ook  

Moederdag staan voor de volgende maanden op de planning. Heerlijk dat het weer nog 

mooier wordt en wij met alle kinderen naar  

buiten kunnen. Frisse lucht is goed in deze tijd.  

Buitenspelen met je dreumes kan snel en ook spelletjes zijn er genoeg.  

Er zijn drie punten die belangrijk zijn om in acht te nemen; 

• Zorg voor een veilige omgeving, 

• De spelletjes moeten niet te lang duren, 

• Het hoeft niet moeilijk te zijn, de motoriek is nog volop in ontwikkeling. 



Een veilige omgeving is al de achtertuin die afgeslo-

ten kan worden, of een plek in het park met hekken 

er omheen. Ook kun je een plek in het bos of strand 

kiezen. Denk er hierbij aan dat een dreumes ook snel 

de benen kan nemen. 

Spelletjes die niet te lang duren zijn er genoeg, hier-

onder een paar ideeën. 

• Balspelletjes 

• Hoepelen 

• Spelen met een springtouw 

• Ouderwets stoepkrijten 

• Kegelen of blik gooien 

• Bellenblazen 

• Zandtaartjes bakken 

Verder kan je naar buiten om natuurlijk een wandeling te maken of een stuk te gaan fietsen. 

Dit in combinatie met het bekijken van de eendjes of andere dieren. Zeker nu in de lente en 

er overal jonge dieren geboren worden.  

Wist u dat…… 

✓ Emi in maart 2 jaar geworden is en naar de  

peutergroep gaat. 

✓ Jacky 1 jaar wordt in mei en in oktober grote zus 

wordt. 

✓ Feline in mei 2 jaar wordt. 

✓ In juni Luca 2 jaar wordt en Mats 1 jaar. 

✓ Meaven, Indy en Noud deze maand starten op 

de groep.  

✓ In mei Owen bij ons start. 

✓ Wij op de donderdag en vrijdag een stagiaire 

hebben Anne. 

✓ Speeltuin ’t span vanaf begin april weer open is. 

 

Groetjes Patricia, Bianca en Jessie 
 
 



Mini interview 

Naam 

Anne Baltus woont in Egmond Binnen 

Opleiding 

Pedagogisch medewerker niveau 3, het 

tweede leerjaar. 

Stagepek 

Babygroep 3 op de donderdag en vrijdag tot 

het eind van dit schooljaar. 

Wat wil je leren? 

Mijn vorige stages heb ik gedaan op een BSO en peutergroep. Bij De Poppenkast sta ik op de 

babygroep. Op school heb ik theorie geleerd en nu ga ik dit in de praktijk uitvoeren. Wat ik 

wil leren is hoe baby’s zijn, wat hun behoefte zijn, hoe ik voor ze kan zorgen en activiteiten 

met ze kan ondernemen. 

Wat vind ik het leukst? 

Kinderen dingen zien leren. De Ontwikkeling volgen en trots zijn als ze iets hebben bereikt 

wat ze daarvoor nog niet konden.  

Wat vind ik het minst leuk? 

Dat als kinderen veel huilen en ik niet weet wat ik daar aan kan doen. En een poepluier in de 

ochtend, is ook niet altijd fijn. 

 

Nieuws vanuit de Peutergroepen 

De peutergroepen hebben veel nieuwe kinderen erbij gekregen. Toen er nog geen Corona 

was kwamen de ouders gewoon lekker binnenkijken op de groepen. Hier vertelden wij, en 

konden we laten zien wat wij doen. Bijvoorbeeld welk thema we nu hebben, wat wij 

geknutseld hebben met de kinderen, waar ze graag mee spelen en wat wij zoal doen op een 

dag. De peutergroep is namelijk heel anders dan de babygroep. Zo gaan wij elke dag in de 

kring. Tijdens de kringen lezen we boekjes voor, zingen we liedjes en oefenen wij de 

woordkaarten die bij het thema passen.  

 

Omdat de ouders nu niet binnen mogen komen hebben wij iets leuks bedacht. In deze 

nieuwsbrief hebben we foto’s van de peutergroepen gedaan. De peutergroep beneden 

kunnen ouders door het raam zien als zij dit willen,  maar de peutergroep boven is helaas 

niet van buiten af te zien. Vandaar even op deze manier. Ook stellen wij ons zelf opnieuw 

voor. We zijn toch best met een grote groep meiden aan het werk op de peutergroepen, en 

merken dat ouders soms twijfelen over welke juf ze nou de vorige keer hadden gezien?  



Peutergroep 1, dit is de groep die beneden aan de voorkant zit.  

Dit is tevens onze VE groep. Anneke, Sanne H en Carolien zijn hier de mentoren van.  

Op groep 1 hebben we verschillende stagiaires.  

Op maandag hebben wij Selam op onze groep. Zij doet alweer haar tweede stage bij ons. Zij 

doet haar MBO opleiding op niveau 2 en is vooral bezig met het bereiden van de bladen 

(eten en drinken) van de kinderen, huishoudelijk werk en ondersteunende taken.  

Wies loopt stage op de maandag, dinsdag en woensdag. Zij is er al een aantal jaren       Wies 

is nu bezig met haar laatste schooljaar en zij werkt op sommige dagen bij ons.  

Op woensdag komt Noah bij ons op de groep. Zij volgt een HBO opleiding gericht op 

pedagogiek in Amsterdam. En op donderdag komt Julia bij ons kijken. Zij zit op het Clusius 

College in Castricum en is aan het “snuffelen” bij ons.   

 

De deur die openstaat is van de 

peutertoiletten. Deze deur staat vaak 

open zodat de peuters zelf naar het 

toilet kunnen. Op deze groep hebben 

wij ook 2 slaapkamers. Met open 

bedden voor de oudste peuters en 

dichten bedden voor de jongste 

peuters. 

 

Achter de blauwe kasten is het 

atelier. Hier knutselen wij maar ligt 

ook de voorraad van het papier, de 

verf etc. Op het moment dat de 

foto’s gemaakt zijn, waren wij druk 

bezig met thema Pasen. De kinderen 

hebben een paasbakje gemaakt, een 

kuiken geplakt en grote eieren 

beschilderd.  

 

Peutergroep 4, dit is de groep die boven aan de achterkant zit.   

Daphne en Sanne W zijn hier de mentor van.  

Jaimy loopt stage op deze groep. Zij loopt stage op maandag, dinsdag en woensdag ochtend. 

In de middag loopt zij stage bij de BSO. Jaimy loopt hier al een aantal jaar stage. Zij is nu 

bezig met haar laatste schooljaar en ook al aan het werk bij ons.   

Ook op peutergroep 4 zijn wij bezig met thema Pasen. De kinderen hebben ook hier leuke 

paasbakjes gemaakt en een kuikentje. Op de bovenste twee foto’s is een deel van onze 

groep te zien. De blauwe deur is de deur naar de gang. Tegenover het houten hoekje staat 

bij ons de commode.   



 

Op de lange kast is onze thematafel.  Daarop staan alle spullen die met het thema te maken 

hebben. Misschien is het jullie opgevallen dat wij nog geen slaapkamers boven hebben.  

Onze kinderen slapen op een stretcher de andere kinderen spelen dan op de gang. het komt 

ook wel eens voor dat de kinderen beneden gaan slapen, vooral de nieuwe peuters.  

 

Op de gang kunnen de kinderen ook spelen, hier hebben we blokken, een bouwtafel en de 

watertafel staan. Ook kunnen de kinderen knutselen aan de tafel die er staat. Het witte 

hekje onder in beeld zorgt ervoor dat de kinderen niet zomaar naar het andere gedeelte van 

de gang kunnen. De kinderen spelen nooit alleen op de gang, er is altijd iemand bij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Even opnieuw voorstellen 
 

Hallo, 

 

Mijn naam is Carolien Schotten, ik werk meestal op de 

maandag, dinsdag en donderdag en ben dan vaak te zien op 

de BSO en bij de Peuters. Daarom ben ik ook mentor van 

een aantal peuters en een aantal BSO kinderen. 

Ik ben opgegroeid in Bergen en woon nu al heel wat jaren  

in Alkmaar samen met mijn vriend Bart en onze zoon Riff 

die 7 december 2020 is geboren.  

In het weekend doe ik vrijwilligerswerk bij de scouting in 

Bergen. Hier ben ik leiding bij de welpen (7-11 jaar).  

Waar ik samen met de andere leiding elke week weer voor 

een leuke opkomst, soms een weekendje en elk jaar een 

zomerkamp week zorg. Ook hou ik erg van dansen en ga ik 

graag naar de bioscoop. 

 

Ik heb het altijd al erg leuk gevonden om met kinderen te werken, ze zijn zo grappig en lief. 

Ook het zien opgroeien en ontwikkelen vind ik heel gaaf en wat ik heel bijzonder vind, is als 

ik er een kleine bijdrage aan heb kunnen geven. Daarom heb ik ook een VVE cursus gedaan 

en succesvol afgerond. 

 

Ik hoop jullie allemaal te zien bij de poppenkast! 

 

Veel liefs, Carolien 

 

Ik ben Wies, ben 18 jaar en woon in Egmond-

Binnen samen met mijn ouders en zus.  

Ik ben laatstejaars student van de opleiding 

gespecialiseerd pedagogisch medewerker.  

 

Vanaf mijn eerste jaar loop ik al stage bij de 

poppenkast, en sinds dit jaar werk ik hier ook 

met veel plezier!  

Ik werk vaak op de peutergroep. 

 

Ik vind het enorm leuk om samen met de kinderen te werken en om te zien hoe ze zich 

ontwikkelen. 

 

In mijn vrije tijd vind ik het leuk om samen met mijn vriendinnen te zijn, het liefst een 

terrasje pakken of lekker gaan shoppen helaas kan dat nu even niet, dus nu gewoon thuis 

samen zijn met vriendinnen is ook erg gezellig. 

 



Hallo allemaal, 

 

Ik ben Sanne Hopman en ik werk sinds 1 september 

2010 bij De Poppenkast. Al 10 jaar werk ik met veel 

plezier bij De Poppenkast. Jullie zien mijn op 

dinsdag, woensdag en donderdag op de 

peutergroep 1. 

 

Ik vind het leuk om met peuters te werken omdat ze 

steeds meer ontdekken wat ze zelf kunnen doen en 

daarbij stimuleer ik de peuter om het te proberen 

zodat ze groeien in hun ontwikkeling. Ik kan ook heel 

erg genieten van de momenten met een peuter 

samen. Dit kan bijvoorbeeld een boekje lezen zijn 

maar ook knuffelen en kletsen met elkaar. 

 

Naast mijn werkzaamheden als peuterleidster ben ik ook VE leidsters en mentor op de 

groep. Buiten de werkzaamheden van de groep ben ik ook leidinggevende bij De Poppenkast 

 

 

Ik ben Anneke Huijboom en sinds 2010 werk ik bij De 

Poppenkast. Al 10 jaar werk ik met veel plezier in 

Egmond aan den Hoef. De eerste 8 jaar samen met 

Saskia op de toen nog verticale groep 2 en de laatste 

jaren samen met Sanne op peutergroep 1.   

 

Ik vind het super leuk om te werken met peuters. 

Samen grapjes maken, kletsen, ontdekken en heel veel 

plezier maken. Maar ook samen heel veel leren, en 

genieten van de stappen die de kinderen maken in hun 

ontwikkeling. Ik vind het super als kinderen vol trots 

vertellen wat ze al kunnen, of wat ze hebben beleeft 

thuis. Die gesprekjes met de kinderen vind ik misschien 

wel het allerleukst. Ook het contact met alle 

verschillende ouders, en het samen werken met de 

ouders in het opvoeden en vormen van de kinderen 

vind ik erg mooi. Ik mis het dan ook echt dat ouders al 

een jaar niet naar binnen zijn geweest. Hopelijk gaat 

dat wel snel weer gebeuren. 

 

Naast mijn werk op peutergroep 1 ben ik in de middagen ook regelmatig als leidster op de 

buitenschoolse opvang te vinden. Super leuk dat er veel kinderen op de BSO zijn, die ik al 

van baby af aan goed ken. Leuk om hun ook verder te zien opgroeien. 

 



Verder ben ik bij De Poppenkast de coördinator van de VVE. Heb ik een leidinggevende 

functie, ben ik mentor van een aantal kinderen, ben ik de pedagogisch coach, waarbij ik 

regelmatig voor de mensen uit het team interessante verdiepingsavonden organiseer over 

het pedagogische werk, maar ook de mensen een op een coaching bied als zij op wat voor 

manier dan ook vastlopen in hun werk. Ook heb ik samen met Sanne de train de trainer 

cursus een gezonde start gevolgd. En zijn Sanne en ik samen begonnen om alle collega’s hier 

ook in te trainen. 

 

En verder woon ik samen met mijn vriend Johan al 20 jaar samen in het mooie dorp West- 

Graftdijk. En ben ik moeder van Josan en Norah. Twee mooie meiden die in juni alweer 12 en 

15 jaar worden. 

 

 
Ook ik stel me graag weer even opnieuw voor. 
 
Ik ben Daphne van der Heijden en ben 26 jaar 
oud. In ben geboren en opgegroeid in Egmond 
aan den Hoef. Ik heb altijd in Egmond aan den 
Hoef gewoond. Echter ben ik sinds november 
2020 ‘tijdelijk’ woonachtig in Egmond aan Zee. 
Ik woon daar samen met mijn vriend Dennis, 
waar ik bijna 5 jaar een relatie mee heb.  
Vanaf juli gaan we weer terug naar Egmond aan 
den Hoef, waar we ons eerste koopwoning 

hebben gekocht      ! 
 
Ik werk nu 3 jaar lang met plezier bij de 
Poppenkast. In het begin werkte ik op 
verschillende groepen (toen nog verticale 
groepen). Sinds de overgang naar horizontale 
groepen ben ik het vaste gezicht van 
peutergroep 4 samen met Sanne v W.  
 
Ik heb het onwijs naar mijn zin. Het mooiste van dit werk vind ik de relatie wat je opbouwt 
met de kinderen. Van een dikke knuffel tot aan het vertellen wat ze al kunnen of hebben 
gemaakt. De liefde wat je aan elkaar kan geven in dit vak is erg waardevol.  
Voordat ik bij de Poppenkast begon, was ik druk bezig met mijn opleiding SPH (sociaal 
pedagogisch hulpverlening). Tijdens mijn opleiding heb ik veel stage gelopen bij 
gehandicapte kinderen, zoals de ODC Vijfhoek en de Mytylschool de Ruimte.  
Ook op dit werkveld heb ik veel geleerd.  
 
Naast mijn werk heb ik nog genoeg leuke hobby’s. Zo hou ik erg van sporten. Ik doe drie keer 
in de week aan CrossFit (in Alkmaar) en daarnaast voetbal ik in het dames team van 
Zeevogels. Verder ga ik graag daagjes/weekendjes weg met mijn vriend. Of borrel ik graag 
met mijn vriendinnen!  
 



 

 

Ik ben Jaimy Scheerman, in 2019 heb ik een jaar stage gelopen bij De 

Poppenkast. Sinds vorig jaar oktober ben ik teruggekomen als stagiaire 

op de maandag, dinsdag en woensdag. Naast dat ik hier stage loop ben ik 

ook werkzaam op De Poppenkast. Mijn werkdagen verschillen per week. 

Ik ben het meeste te vinden op de peutergroepen en de BSO.  

Ik ben hier altijd met veel plezier. 

 

In mijn vrije tijd vind ik het leuk om met vriendinnen af te spreken.  

 

 

 

 

 

Hallo lieve ouders, 

 

Ook ik stel mij graag even opnieuw voor. Ik ben Sanne 

van Wees en ben 23 jaar. Ik woon samen met mijn 

vriend Jaap op Rinnegom. Hiervoor hebben wij 

samengewoond in Egmond aan den Hoef. Vorige jaar 

april hebben wij schuin tegen over het bedrijf van Jaap 

een huis gekocht.  Oorspronkelijk kom ik uit Uitgeest 

waar ik met mijn ouders en broertjes woonde.  

 

Ik werk sinds 3 jaar bij De Poppenkast, op de 

peutergroep 4, samen met Daphne. Ik ben mentor van 

deze groep, samen met Daphne. Ik werk op maandag, 

woensdag, donderdag en vrijdag.  

Toen ik net bij De Poppenkast begon waren het nog 

verticale groepen, een paar maanden daarna werd het 

horizontaal. Wat een uitdaging kregen Daphne en ik om onze eigen groep te starten.  

Twee jonge meiden een eigen groep is niet zomaar wat! 

 

Vroeger wilde ik altijd al met kinderen werken. Daarom ben ik de opleiding gespecialiseerd 

pedagogisch medewerker gaan doen. Ik vind het super leuk om de nieuwe peuters nog 

verlegen zien binnenkomen en als 4 jarige met wijze woorden naar school zien gaan. Ook het 

kletsen en het knuffelen met de kinderen vind ik ontzettend leuk! 

  

 

 

 

 

 

 



Hallo allemaal,  

 

Graag stel ik mij weer even aan jullie voor.  

Ik ben Saskia en ik ben sinds september 2010 met 

veel plezier werkzaam bij de Poppenkast.  

Mijn werkdagen zijn over het algemeen maandag, 

dinsdag en woensdag. Op maandag werk ik 

beneden op de peutergroep. En op dinsdag en 

woensdag werk ik op de babygroepen.  

Zelf woon ik ook in Egmond aan den Hoef samen 

met Jeroen en onze twee zoons Mees en Mats. 

Mees is 3 jaar oud en Mats is 9 maanden oud.  

 

Groetjes van Saskia. 

 

 

 

Mijn naam is Joyce en sinds maart 2020 ben 

ik werkzaam bij De Poppenkast als  

pedagogische medewerker.  

Je zou mijn kunnen kennen als de moeder van 

James (6 jaar) en Norah (4 maanden). Samen 

met Erik wonen wij in het prachtige Egmond 

aan den Hoef. In mijn vrije tijd vind ik heerlijk 

om te haken en muziek te maken.  

Misschien heb je mij wel eens gezien als  

hoorniste bij muziekvereniging Lamoraal van 

Egmond. Daar verzorg ik ook de  

secretarisfunctie van de club 

 

Bij De Poppenkast ben ik voornamelijk te vinden bij de BSO op maandag en dinsdag. Maar op 

vrijdagochtend werk ik ook gezellig bij de peuters. Bij mijn vorige baan heb ik veel ervaring 

opgedaan bij deze doelgroep en dan vooral op het gebied van VE. Ik vind het ontzettend leuk 

om de kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling en ze te helpen groeien. Wat mij heel erg 

aanspreekt van het werken bij De Poppenkast is het spelen in de natuur en lekker op pad 

gaan met elkaar.  

 

Ik ben van mening dat kinderen het beste kunnen ontwikkelen als ze zelf ergens veel plezier 

in hebben en alles op hun eigen tempo kunnen ontdekken. De pedagogische medewerkers 

zijn er dan vooral om de kinderen te begeleiden en ze die vrijheid en veiligheid te bieden.  

 

Tot snel bij De Poppenkast! 

Liefs, Joyce  

 
 



Leuke extra informatie: 
 

 

✓ Het is jullie vast niet ontgaan maar Carolien is terug van zwangerschapsverlof  

✓ Sanne Hopman haar eerste werkdag naar een heerlijk verlof zal 13 april zijn 

✓ Op Klasbord posten wij elke dag iets leuk. Bijvoorbeeld wat we die dag gedaan hebben, 

maar ook gebruiken wij Klasbord om belangrijke informatie met jullie te delen.  

Mochten jullie de code nog niet hebben laat het ons dan gerust weten.  

Wat wij helemaal leuk zouden vinden is als jullie de berichtje zouden like of een leuke re-

actie eronder plaatsen. 

✓ Anneke en Sanne W hebben een training gevolgd over een Gezonde Start.  

Hier hebben zij een hoop geleerd over gezonde voeding op het kinderdagverblijf.  

Maar ook over bewegen, media, gewicht, seksualiteit en zonbescherming.  

Dit gaan zij is een cursus weer doorleren aan hun collega’s.  
 

  



BSO 

Hallo lieve allemaal, 

Het BSO-team is ‘vernieuwd’. Velen van jullie hebben dat al gemerkt, maar voor sommige 

ouders hebben enkele van ons nog een onbekend gezicht.  

Dus even een foto van ons, met onze namen. V.l.n.r.: 

Carolien, Jaimy, Shanne, Anneke en Joyce.  

 

HOERA! 

De BSO gaat weer volledig open! Wat kijken wij uit naar het zien van al jullie gezichtjes, naar 

het luisteren van al jullie verhalen en om samen weer leuke dingen te doen. Niet alleen wij 

hebben jullie gemist, ook de kinderen die naar de noodopvang kwamen hebben het gemist 

om met jullie te spelen.  

Wij hebben de laatste tijd als team veel samen gezeten om allerlei spellen en activiteiten te 

verzinnen voor de komende weken. Niet alleen in de meivakantie, maar ook daarbuiten gaan 

wij leuke dingen aanbieden. Denk aan spellen in het bos, verschillende knutselactiviteiten, 

uitje naar de boer, werken in de moestuin, plantjes onderhouden en verzorgen, noem maar 

op. Wij hebben er zin in, jullie toch ook! 

Veel liefs, 
Shanne, Joyce, Jaimy, Anneke en Carolien 



Nieuws van de Kooi 

De oudste BSO kinderen hebben een eigen stripverhaal gemaakt. Ze hebben zelf een verhaal 

bedacht, decor gemaakt, kleding gekozen, de foto’s opgeplakt en de tekst erbij gezet.  

We hebben er met veel liefde aan gewerkt en zijn trots op het resultaat. 

Veel leesplezier met de twee stripverhalen. 

 

De kinderen van de Kooi, Shanne, Joyce, Jaimy en Carolien



 
 

 



Buiten speeltips 
 

Nu het lente is en het mooie weer eraan gaat komen, is 
het heerlijk om even lekker naar buiten te gaan. Hier 
wat buiten speeltips om te doen met uw kind(eren): 
Wanneer je het bos in gaat zijn bomen klimmen en 
hutten bouwen erg leuk om te doen. Wat kinderen 
helemaal leuk vinden is wanneer je gaat helpen met 
het bouwen van een hut. Op deze manier ben je toch 
een dagdeel bezig en zullen jullie een heel gaaf 
eindresultaat krijgen. Wat helemaal leuk is als afsluiter 
om daar bij de hut te gaan picknicken. 

 
Ook naar het strand gaan is heerlijk met het 
mooie weer. Een lange wandeling langs de 
zee, schelpen zoeken en misschien even met 
de voeten in het water. Je zou ook een 
zandkasteel met je zoon of dochter kunnen 
bouwen. Met een schep en wat emmertjes 
kom je al een heel eind. Misschien komen 
jullie er wel achter dat jullie hele mooie 
zandsculpturen kunnen bouwen.  

 
Wanneer je met de kinderen naar een weiland gaat en de grasmaaier is 
er nog niet overheen gegaan zijn er heel veel verschillende grassen, 
planten en bloemen. Je zou met de kinderen wat kunnen plukken en er 
een mooi grasboeket van kunnen maken. Wanneer je daarna het boeket 
laat drogen zul je er nog heel lang plezier van hebben. Zorg wel dat er 
nog genoeg bloemen overblijven voor de bijen en de vlinders en check 
jezelf en de kinderen altijd naderhand op teken want die houden van 
hoog gras. 

 
Wat ook altijd leuk is om te doen tijdens een 
buitenwandeling is een natuurbingo. Op deze 
manier ben je lekker buiten en geniet je van 
de natuur maar ben je ook aan het opletten 
op je omgeving. Je kan verschillende 
natuurbingo kaarten vinden in de andere 
nieuwsbrieven maar ook op internet heb je 
er heel veel. 
 
Veel plezier de komende tijd buiten! 
 

 
 

  



Bakken 
 

De afgelopen tijd zijn we op de Poppenkast ook regelmatig aan het bakken, de kinderen 
vinden het heel leuk om te helpen met dingen snijden en mixen. Een favoriet die vaak 
voorbij komt zijn de appelflappen! Super makkelijk en als je ze zonder de suiker maakt is het 
niet eens zo heel erg ongezond! Veel kinderen kunnen ze met wat kleine aanwijzingen zelf 
maken. Ik heb thuis vaak standaard een pakje bladerdeeg in de vriezer om op een 
regenachtige middag te maken. 
 
Even een korte beschrijving om thuis ook van die heerlijke appelflappen te maken. 
 
Wat heb je nodig? 

- Ongeveer 4 appels (ik gebruik vaak appels die wat langer liggen, dit kan prima!) 
- Handje rozijnen 
- Pakje bladerdeeg (kan gewoon uit het vriesvak) 
- Kaneel 
- Evt. een ei om te bestrijken 

 
Hoe maak je het? 

o Verwarm de oven voor op 220 graden. 
o Schil de appels en snij ze in kleine blokjes. (volgens Scott; hoe kleiner, hoe lekkerder!)  
o Doe de stukjes appels, de rozijnen en wat kaneel (naar smaak) in een grote kom.  
o Roer lekker door elkaar en proef ondertussen even of je het al lekker vindt. Eventueel 

kun je meer kaneel toevoegen. 
o Laat ondertussen de bladerdeeg plakjes alvast een beetje ontdooien. 
o Leg een eetlepel met de appel/rozijnen mix op een bladerdeeg plakje en vouw deze 

schuin dicht. Alle vulling die overblijft kun je nog opsnoepen. 😊 
o Plet de randjes met een vork goed dicht. 
o Je kunt de appelflappen bestrijken met een geklopt eitje zodat ze mooi gaan glanzen. 
o Suiker is niet nodig, maar kun je er nog wat overheen strooien. (dan zijn ze wel wat 

minder gezond) 
o 15-20 minuutjes op een bakplaat met bakpapier in de oven en klaar!!  

 
Veel plezier met bakken! 
 
  



Samen met je kind(eren) knutselen 
 
De meeste kinderen vinden het ontzettend gezellig om samen te knutselen. Hier op De 
Poppenkast doen wij dat regelmatig, maar thuis is dat net zo gezellig! Hier een idee om de 
mooie paastakken, na Pasen, ook nog te laten staan. Maar dan met knutselwerkjes die de 
hele lente leuk blijven.  

  
Je kan allerlei verschillende hangers maken, 
voor in de takken.  
 
Bijvoorbeeld met ongekookte pasta en 
deze dan leuk verven.  
 
 Of met zoutdeeg vormpjes maken, 
bloemen of takjes erin drukken en laten 
drogen. Je kan nadat je de bloemen/takjes 
in het zoutdeeg hebt gedrukt, ook de 
bloemen/takes er voorzichtig uit halen. Dan 
zie je de afdruk in het zoutdeeg staan en 
kan je het afbakken en daarna verven. 
 
 

Naast bloemen en planten, horen ook de kleine beestjes bij de lente. Denk aan vlinders, 
bijen, libellen etc. Deze vliegende diertjes kan je leuk knutselen met wc-rollen en wat 
gekleurd papier. Bij het maken van deze diertjes, zou je je kind(eren) leuke weetjes kunnen 
vertellen over de dieren die zij knutselen. Bijvoorbeeld dat bijen helemaal niet snel steken, 
omdat zij vrij snel dood gaan zodra hun angel eruit is. 
 
Benodigdheden: 

- WC-rollen 
- gekleurd papier 
- lijm 
- schaar 
- wol/draad om het 

kunstwerk aan op te 
hangen 

- verf 
- wiebeloogjes 

 
  



Hoe ga je te werk: 
1. Knip de wc rol in smalle rondjes, allemaal even breed. 
2. Vouw deze rondjes in een 6-hoek 
3. Plak de 6-hoeken aan elkaar in de vorm van 1 grote 6-hoek, nu lijkt het net op een 

honingraat. 
4. Verf de honingraat geel en laat deze goed drogen. 
5. Maak van de overgebleven WC-rollen de bijen. Dit kan je met gekleurd papier doen, 

of met verf. 
6. Wanneer alles droog is, kan je de honingraat en de bijen ophangen in de takken. 

 
7. Naast bijen, kan je ook leuke vlinders of andere dieren maken. 

 
 

  



Boeken Tips 
Nu het in de avond weer langer licht wordt, is voorlezen een mooie manier om het naar bed 
gaan van u kind aan te kondigen. Een moment van rust voor het slapen gaan.  
Om wat inspiratie mee te geven voor boeken die op dit moment ook bij het thema passen 
waar u kind bij De Poppenkast mee bezig is. Hieronder een aantal tips, de boeken zijn te le-
nen of reserveren bij de bibliotheek. En ook te koop in de boekhandel. 
Naast boeken voor de kinderen ook een tip voor de ouders, een boek dat ook leuk is om 
door te bladeren met u kind, vanwege de mooie illustraties. 
 

Tsjilp, tsjilp! 
Sophie Ledesma 
Een schuif en zoek boek 
 
Als de zon opkomt, gaat klein kuikentje vrolijk op pad.  
Eerst naar de groentetuin van de boerin en dan naar het 
paardje in de boomgaard. Aan het eind van de dag slapen 
alle dieren samen in de stal.  
 
Een boek voor de leeftijd van 1,5 jaar 

 
 
Lente met Fien en Milo 
Pauline Oud 
Een interactief voorleesboek 
 
Het is lente! Fien en Milo gaan naar buiten, want in de 
tuin is er heel veel te doen.  
In het gras vinden ze een mooi ei.  
Het is rood met witte streepjes.  
Is het ei uit een vogelnestje gevallen? 
 
Een boek voor de peuters 

 

Rikki en de tuin van opa 
Guido van Genechten 

 
Rikki gaat met mama en papa op bezoek bij oma en opa. 
Als ze daar aankomen, loopt Rikki meteen door naar zijn fa-
voriete plekje: de groentetuin.  
Wat is het er mooi! Vandaag leert opa hem weer van alles.  
Eerst spitten ze samen een stukje grond om, dan mag Rikki 
spinazie zaaien en komt hij te weten waar de zaadjes van-
daan komen. 
 
Een heel leuk en leerzaam prentenboek voor kleuters.  

https://probiblio1.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/6530/code/41970054


Min in zee 
Annelies Nys 
 
Wan gaat met Min en de rest naar zee. De zee is nat. Er is veel vis in 
zee. Maar er is ook de kal. En de kal pikt. Dat is naar!  
 
AVI-S. Vanaf ca. 6 jaar. 
 
 
 
 

 

Het geheim van de wifi 
Angelique van Dam 
 
Sarah gaat met haar ouders een weekend naar een camping in 
een klein dorp. De camping heeft geen wifi! Sarah is bang dat 
haar vriendinnen boos zullen worden omdat ze niet post op In-
stagram.  
Op de camping ontmoet ze Gijs. Kan hij haar helpen?  
 
Vanaf ca. 8 jaar. 
 

 
Het leukste survival handboek voor  
de jonge outdoorhelden 
 
Mooi of slecht weer, warm of koud... in de natuur valt al-
tijd wel wat te beleven. Of je nu gaat kamperen of een 
dagje er op uit trekt, deze handige gids hoort altijd in je 
rugzak.  
Dit boek staat boordevol nuttige informatie om in elke si-
tuatie je plan te kunnen trekken, zoals je oriënteren, het 
weer voorspellen, een tent opzetten, enzovoort.  
Bovendien vind je een heleboel leuke spelletjes, zodat je 
je nooit zult vervelen. Het boek is overzichtelijk ingedeeld 
in een aantal hoofdthema's, zodat je meteen kunt terug-
vinden wat je zoekt:  
 

o De juiste uitrusting en kleding  
o Zo moet je een kaart lezen   
o Wat eet je onderweg?  
o Kamperen Hoe maak je een kampvuur op een veilige manier? 
o Knopen leggen   
o De leukste spelletjes  

 
Een boek dat leuk is om samen te lezen met je kind of het al zelf kan lezen.  

https://probiblio1.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/6530/code/40219897


De jongen, de mol, de vos en het paard 
Charlie Mackesy 
 
‘Wat wil jij worden als je groot bent?’ vroeg de 
mol. ‘Lief,’ zei de jongen. ‘De jongen, de mol, de 
vos en het paard’ van Charlie Mackesy is een 
moderne fabel voor jong en oud.  
De 100 illustraties en de poëtische teksten ver-
tellen het verhaal van een bijzondere vriend-
schap, tussen de jongen en de drie dieren. De 
universele lessen die ze samen leren zijn stuk 
voor stuk levenswijsheden.  
 
De Nederlandse editie van ‘The Boy, the Mole, 
the Fox and the Horse’ is prachtig vertaald door 
Arthur Japin, waardoor de teksten nog dichter-
bij komen. Een moderne klassieker, die je kijk 
op het leven verandert. 
 
'De jongen, de mol, de vos en het paard', ver-
taald door Arthur Japin, is een prachtig verhaal van Charlie Mackesy over vriendschap, liefde 
en jezelf zijn. 
 
 

 

https://www.internet-bookshop.com/zoeken/?search=Charlie++Mackesy
https://www.internet-bookshop.com/producten/large/de-jongen-de-mol-de-vos-en-het-paard-1-547720.jpg
https://www.internet-bookshop.com/producten/large/de-jongen-de-mol-de-vos-en-het-paard-1-547720.jpg
https://www.internet-bookshop.com/producten/large/de-jongen-de-mol-de-vos-en-het-paard-1-547720.jpg

