
Nieuwsbrief Januari l Februari 2023

Ook deze maand wordt onze familie Trots weer 
uitgebreid!
Onze nieuwe kleine ‘trotsjes’ zijn:

Welkom Isabel, Luan, 
Rosie en Jolene

Wat gezellig dat jullie bij ons  komen spelen!!

Kinderopvangtoeslag

Goed nieuws! Het maximum te vergoeden tarief voor de 
kinderopvantoeslag wordt toch nogmaals verhoogd!
Dat betekent dat jullie meer kinderopvangtoeslag zullen 
ontvangen dan wat jullie eerder berekend hebben voor het 
nieuwe contract volgend jaar. Dit is alleen nog niet te bereken 
op de belastingdienst site. Zij zullen dit met 
terugwerkende kracht vergoeden later dit jaar

Vergeet niet de nieuwe uren en 
uurtarieven door te geven op 
mijntoeslagen.nl of via de 
kinderopvantoeslag app!

Verjaardagen
Hiep hiep hoeraaaa! Er is er een jarig hoera 
hoera, dat kun je wel zien dat ben jij!
• Luan wordt op 3 januari 1 jaar!
•  Janneke wordt 6 januari 45 jaar!
•  Rosie wordt 15 januari 1 jaar!
•  Mirthe wordt 16 januari 3 jaar!
•  Eray wordt 19 januari 3 jaar!
•  Sam wordt 24 januari 4 jaar!
•  Lana wordt 27 januari 3 jaar!
•  

• 
•  Jesse wordt 28 januari 2 jaar!
•  Mandy wordt 14 februari 1 jaar!
•  Loek wordt 15 februari 1 jaar!
•  Marjolijn wordt 16 februari 47 jaar!
•  Dé wordt 17 februari 1 jaar!
•  Jimi wordt 18 februari 4 jaar!
•  Adelisa wordt 18 februari 4 jaar!

Van harte gefeliciteerd! 
Maak er een hele feestelijke dag van!

Veel plezier op de basisschool!
Kleine kindjes worden groot…

Deze maand komt Sam

Voor het laatst bij ons spelen.
Wat zullen we je gaan missen!

Heeeeeel veel plezier op 
de basisschool!!

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/inloggen_op_mijn_toeslagen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/standaard_functies/prive/contact/apps_voor_uw_mobiele_telefoon/app-kinderopvangtoeslag


Carnaval

Van vrijdag 17 februari t/m  dinsdag 21 februari vieren 
wij carnaval! alle kindjes en leidsters mogen die 
dagen verkleed komen. We gaan er een gezellig 

feestje van maken!

Wanneer jullie ervoor kiezen om jullie kind(eren) niet 
bij ons te laten spelen, geef dit dan tijdig door. Alleen 

wanneer je dit minimaal 2 weken vantevoren door-
geeft houd je deze dag tegoed!

Carnival
characters

Wij wensen iedereen 
 heeeeele fijne
  feestdagen!!

Dankjulliewel voor weer een 
    geweldig jaar met jullie 
     lieve kindjes!

Geniet dans, schitter en straal. Kies er niet eentje   
  maar doe het dit jaar allemaal! 
      We wensen jullie een 
     geweldig 2023!! 



Sinterklaas2022



Voorleesdagen

Van 25 januari t/m 4 februari 2023
zijn weer de Nationale 
voorleesdagen! Natuurlijk gaan 
wij hier ook weer aandacht aan 
besteden.

Voorlezen is niet alleen plezierig, het is 
belangrijk voor de ontwikkeling van je kind. 
Het prikkelt de fantasie en stimuleert onder meer de taal- 
en spraakontwikkeling en de sociaal-emotionele vaardig-
heden. Op donderdag 2 februari gaan we naar de biblio-
theek!

Op donderdag 26 januari Maandag 30 januari en Dinsdag 
31 januari hebben wij ons voorleesontbijt! De kindjes mogen 
die dag met honger  in pyjama komen en wij zorgen voor 
een lekker ontbijtje!
Tijdens het ontbijt leest een juffie boekjes voor IN pyjama! 

Gesloten dagen 2023

Janneke’s Trots is 52 weken per jaar geopend!
Op onderstaande officiële feestdagen is het kinder-
dagverblijf gesloten: 

Paasmaandag  Maandag 10 april 2023
Koningsdag  Donderdag 27 april 2023
O.H. Hemelvaart Donderdag 18 mei 2023
Pinkstermaandag Maandag 29 mei 2023
Kerstmis   Maandag 25 en dinsdag 26  
   december 2023

Vakantiedagen doorgeven

We vragen jullie om voor 1 februari 2023 de vakantiedagen aan ons door te geven. 
De vakantieplanning van onze leidsters kan alleen gemaakt worden als we jullie vakanties ook weten.
We streven nog steeds naar zo min mogelijk oproepkrachten op de groepen in de vakanties. 
Dit is alleen mogelijk als we de vakanties van de kindjes weten. Onze leidsters stemmen daarop hun 
vakanties af.
De vakanties kun je mailen naar Marianne en Femke: info@jannekestrots.nl 
Alvast bedankt!

mailto:info%40jannekestrots.nl%20?subject=


Januari Week 1 Week 2 Week 3 Week 4

Maandag

Taal
Liedje zingen

 “ dag meneer de sneeuwman “ 

Gebruik een hoed/muts, sjaal en een 

bezem.

Motorisch
Dans net zoals een pinguïn.

Gebruik het liedje van de pinguïndans!

Zintuiglijk
We gaan met scheerschuim een gesmol-

ten sneeuwman maken, hihi dat kriebelt 

aan je handjes

Cognitief
Kunnen jullie de pinguïn helpen? 

Waar moeten de ogen, witte buik, snavel en 

oranje poten?

Dinsdag
Creatief

We plakken een trui met stukjes wol.

Taal 
We lezen een versje over koude handjes. 

Zing een slaapliedje voor een dier dat een 

winterslaap gaat houden. Speel dit liedje 

met instrumenten

Motorisch
Schaatsen met de blauwe slofjes in de 

groep!!! 

Zintuiglijk 
We gaan lekker buiten spelen en daarna 

genieten van warne chocolade melk.

Woensdag

Sociaal emotioneel
We dansen samen op het lied ‘kom 

dan bouwen we een sneeuwpop’ 

van Frozen

Creatief 
IJSBEER verven/stempelen met de vork. Plak 

daarna met papier de neus.ogen en oren 

op.

Taal
Het heeft gesneeuwd. In het bos zijn die-

rensporen te ontdekken.

Zoek samen met de kindjes het juist spoor. 

Laat ze vooral benoemen van wie het is. 

Beer, Vogel of de poes. 

Motorisch
Pindaslinger tellen! 

Maak samen met de kinderen een mooie 

pindaslinger voor de volgens.

Tel samen met de kinderen de pinda’s

Donderdag

Cognitief
Wat hoort bij de winter? Handschoe-

nen of een zwempak? Laat het kle-

dingstuk ook zien aan de kinderen.

Sociaal emotioneel 
Wat is het verschil tussen warm en koud? 

Laat de kindjes lauw en koud water voelen.

Brrrr dat is koud! Of juist lekker warm

Creatief
Sneeuwpopje maken van een wc rol

Taal
Het zijn de nationale voorleesdagen! We 

lezen boekjes over de winter! En doen een 

voorleesontbijt!

Vrijdag
Zintuiglijk

We gaan lekker rookworst proeven

Cognitief 
Sjaals van lang naar kort! 

Laat de kinderen hun sjaal pakken. Leg alle 

sjaals in de kring . Wie heeft een korte sjaal?

Sociaal emotioneel
Alle kinderen zitten in de kring, op de grond 

met een ritmestokje. Gebruik een potlood 

bijvoorbeeld. Zing het liedje Roodborstje tikt 

tegen het raam rin, tin,tin

Creatief
Groot en klein. Van wie zijn de grote voet-

stappen in de sneeuw en van wie zijn de 

kleine?

Activiteitenrooster januari 2023 - Thema: Winterwonderland
Elke dag ondernemen wij allerlei activiteiten met onze kindjes die bijvoorbeeld betrekking hebben op het seizoen, op het thema of op dingen die op dat 
moment op de groep spelen. Bovendien hebben we iedere maand een activiteitenrooster waarbij wij rekening houden met alle ontwikkelingsgebieden, 
denk aan: Sociale emotionele ontwikkeling, creatief, taal, fijne en grove motoriek, zintuiglijk en cognitief. Wij zorgen er voor dat alle ontwikkelingsgebieden 
aan bod komen bij ieder kind. Dit doen wij door de ontwikkelingsgebieden van dag te laten verspringen in het rooster.



Februari Week 5 Week 6 Week 7 Week 8

Maandag
Sociaal emotioneel

        We doen de dierendans! 

https://youtu.be/8eZAzFeBnAY

Creatief 
We maken een puzzel van een zelfge-

maakte kleurplaat.

Taal
We gaan tellen! Kun jij het aantal dieren 

bij de goede boerderij zetten?

Motorisch
Vandaag melken we de koe!

Dinsdag

Cognitief
Het zijn de nationale voorleesdagen! 

Vandaag hebben we een voorlees 

ontbijt. We lezen tijdens het ontbijt 

boekjes!’

Sociaal emotioneel 
Help! De varkens zijn ontsnapt. We gaan 

ze allemaal vangen

Creatief 
Vandaag maken we een schaapje

Taal 
Vandaag kleuren we de boerderij-

liedjes.

Woensdag
Zintuiglijk

Proef de boerderij producten: 
Wortel, Melk, vlees, kaas

Cognitief
Vandaag maken we boerderij werk

bladen

Sociaal emotioneel
We verstoppen een olympische ring. 

Jullie gaan zoeken en krijgen aanwijzin-

gen met warm en koud.

Creatief
We gaan kliederen met vingerverf. 

Alle leeftijden doen mee.

Donderdag
Motorisch 

Vandaag gaan we boerderij die-
ren van klei maken

Zintuiglijk
We maken een kip van 

eierkoeken 

Cognitief
Hoe doet het varken, 

de koe en de kippen? We lopen als die-

ren door de groep

Sociaal emotioneel
We gaan schminken en doen een 

optreden voor elkaar

Vrijdag

Taal
Boekje we hebben er een geitje 

bij. Daarna maken we een werk-
blad hierover

Motorisch
We lopen een parcours met 

een kruiwagen

Zintuiglijk
Vandaag verstoppen we een eierwekker.  

Luister eens en hopelijk vinden we hem!

Cognitief
We gaan dobbelen. Hoeveel vlekjes 

mag jij plakken op de koe

Activiteitenrooster Februari 2023 - Thema: Op de Boerderij
Elke dag ondernemen wij allerlei activiteiten met onze kindjes die bijvoorbeeld betrekking hebben op het seizoen, op het thema of op 
dingen die op dat moment op de groep spelen. Bovendien hebben we iedere maand een activiteitenrooster waarbij wij rekening houden 
met alle ontwikkelingsgebieden. Wij zorgen er voor dat alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen bij ieder kind.

https://youtu.be/8eZAzFeBnAY


Januari

THEMA: Winter

25 januari t/m 4 febtuari zijn de Nationale-
Vooleesdagen 2022

Donderdag 26,  maandag 30 januari en 
dinsdag 31 januari hebben  we ons voorlees-

ontbijt. 
Iedereen mag die dag in pyama komen 

spelen!

Mei

THEMA: 
Zaaien en planten

 
Zon 14 mei is het moederdag!

Hemelvaartsdag: don 18 mei is het kdv geslo-
ten. 

 
Maandag 29 mei is het 2de pinksterdag en is 

het kdv gesloten

September

THEMA: Herfst

Do 14  september gaan we op uitstapje naar 
het kabouterpad. 

Don 21 september is het dag van de leidster 

21 september begint de herfst

Februari

THEMA: Op de boerderij

Op donderdag 2 februari gaan we naar de 
bibliotheek!

Carnaval is van 17  februari t/m 21 februari.
 De kindjes en juffen mogen verkleed komen

Dinsdag  14 februari is het valentijnsdag 

Juni

THEMA:  Zaaien en Planten

Ma 5 juni t/m vr 9 juni vieren we ons 20 jarig 
bestaan!

Zon 18 juni is het vaderdag
.

21 juni begint de zomer!

Donderdag 29 juni is het modderdag!

Oktober

THEMA: Goed voor de natuur
Woe 4 oktober is het dierendag  en komt de 

dierendokter!

23 t/m 27 oktober vieren we halloween met 
leuke activiteiten

Zon 31 oktober is het Halloween

Maart

THEMA: Op de boerderij
Op maandag 13 maart komt de fotograaf

Op woensdag 22 maart gaan we naar de 
kinderboerderij.

Op 21 maart begint de lente

Juli

THEMA: Op de camping

Di 4 juli gaan we naar de kinderboerderij!

14 t/m 23 juli gaan we naar de Kermis in Uden
November

THEMA:  Goed voor de natuur

Op zat 18 november komt Sinterklaas in ons 
land

Maandag 6  t/m donderdag  16 november  zijn 
10 minutengesprekken. 

Op woe 22 november brengt Sinterklaas een  
bezoekje 

April

THEMA:  Lente
Zaterdag 16 april is onze paasactiviteit. Ieder-

een is van harte welkom! 

Maa 10 april is het 2e Paasdag en is het kdv 
gesloten.

Van 24 t/m 28 april kongingsspelen

Koningsdag: Don 27 april is het kdv gesloten. 

Augustus THEMA: Op de camping December

THEMA:   Sinterkerst en een oud op nieuw!
21 december start de winter.

Kerstmis maandag 25 en dinsdag 26 decem-
ber gesloten

In week 51 hebben wij iedere dag een kerstont-
bijt of kerstlunch.

Jaarplanning 2023
Wijzigingen voorbehouden. Data kunnen afwijken ivm weersomstandigheden, coronamaatregelen of andere onvoorziene zaken


