
Verjaardagen
Hiep hiep hoeraaaa! Er is er een jarig hoera hoera, 
dat kun je wel zien dat ben jij!
Op 1 september wordt Mila 2 jaar!
Op 8 september wordt Senna 35 jaar!
Op 10 september wordt Wendell 3 jaar!
Op 12 september wordt Kenny 2 jaar!
Op 15 september wordt Tiem 4 jaar!
Op 24 september wordt Camen 2 jaar!
Op 25 september wordt Leon 4 jaar!
Op 28 september wordt Gerald 57 jaar!
Op 28 september wordt Steffi 24 jaar!
Op 28 september wordt Feline 2 jaar!
Op 29 september wordt Femke 32 jaar!
Op 1 oktober wordt Quinty 1 jaar!
Op 10 oktober wordt Daaf 2 jaar!
Op 16 oktober wordt Hanne 35 jaar!
Op 17 oktober wordt Mees 2 jaar!
Op 22 oktober wordt Lux 3 jaar!

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

Nieuwsbrief September l Oktober 2019

Website

De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt om onze 
website in een nieuw jasje te steken! Wij zijn erg trots op het 
resultaat! We willen onze oudderraad bedanken voor het 
meedenken en in het bijzonder Marjanne (de mama van Ot) 
die alles mee vorm gegeven heeft! Marjanne je bent een 
topper! Ook nieuwsgierig geworden?? 
Kijk op www.jannekestrots.nl

Onze familie Trots wordt 
 weer uitgebreid!
Onze nieuwste kleine trotsjes zijn:

  
Welkom lieve Donny, Loet, Flo, Job en 

Milan
Wat gezellig dat jullie bij ons komen spelen. 

We gaan er een fijne tijd van maken!!

Afscheid

En dan opeens is het zover, onze kindjes worden 4 en 
gaan een nieuw avontuur tegemoet... De basisschool!

Lieve Leon en Tiem heeeel 
veel plezier op de basis-

school!!

We gaan jullie missen!



Prietpraat

Marjolijn: Marjolijn zit aan tafel iets uit te knippen. Ot komt nieuwsgierig kijken… Ineens vraagt ze: “Zit je te scharen?”

Marjolijn: Het gesprek aan tafel gaat er over wat papa en mama aan het doen zijn. We vragen de kinderen of papa en 
mama aan het werken zijn. Ot zegt dat mama niet aan het werken is. Op de vraag waar ze dan is, antwoordt Ot: ”Op kan-
toor”. We vragen haar wat mama daar dan doet en Ot zegt heel serieus: ”Computer spelletjes”

Marjolijn: Max is aan het vertellen hoe sterk en groot hij is. Marjolijn vraagt of hij spierballen heeft. Vol trots laat hij ze zien 
en zegt:”Ik heb blauwe spierballen “... ( Hij draagt een blauwe trui...)

Marjolijn: Ik ben de haren van Kiky aan het het doen. Voordat ik een vlecht maak, doe ik er wat Zwitsal haarlotion in. Kiky 
snuffelt eens goed en zegt :”Mán, dat is lekker zeg!”...
Ze vraagt of ze nog wat mag pakken en bij ieder scheutje in haar hand weer de reactie :”Mán, dat is lekker!”

Leon: Papa dankjewel dat ik weer naar Janneke’s Trots mag!

Femke is met de kinderen een boekje aan het lezen over op vakantie gaan… 
we hebben het erover in welke landen je allemaal op vakantie kan.. Spanje, 
Frankrijk, Italië enz enz. Femke verteld ook dat je naar Groenland op vakantie kunt, 
waarop Stella haar antwoord is: ik ga liever naar paarsland.

Tobias komt van de wc af en zegt; “de wc drol is op”

Marianne ziet iets op de rug van Philene zitten en vraagt: 
“Philene wat zit er op je rug?” Philene: “ Mijn billen!” 

Reservekleertjes

Een ongelukje kan natuurlijk altijd gebeuren 
bij kleine kinderen. Daarom willen we jullie 
vragen reservekleertjes in het tasje te doen 
van jullie kinderen. Mocht het ooit mis gaan 
dan kunnen ze weer eigen schone kleertjes 
aan.

Heb je ooit kleren over die je weg wil doen? 
Vooral grote broeken en onderbroeken zijn 
bij ons van harte welkom!reserverkleertjes 

Spulletjes merken

Om te voorkomen dat spulletjes zoek raken vra-
gen wij ouders om alles te voorzien van een stic-
ker of label met naam. Voedingsbakjes, flesjes 
maar ook schoenen, jasjes en speentjes zien wij 
graag voorzien van sticker of label met naam.

Er zijn verschillende sites waar je labels of stic-
kers kan 

Kabouterpad

Op 12 september gaan we met onze kindjes het kabouter-
pad wandelen. Alle kindjes die mee kunnen hebben hier 
ondertussen een brief over ontvangen.

Opgeven kan nog tot 5 september met de brief die je mee-
gekregen hebt of mailen naar info@jannekstrots.nl kan ook.

We gaan er weer een leuke dag van maken!



Vakantie Marianne

Van maandag 9 september t/m 30 
september heeft Marianne vakantie. 

Tijdens haar vakantie zal de mail wat 
minder vaak gelezen en beantwoord 
worden.

Heb je dringende vragen en wacht je op 
een antwoord? Bel gerust de leidsters 
op de groep even. Zij zullen je verder 
helpen.

Dag van de leidster

Leidsters, gastouders en peuteropvang juffen 
hebben een belangrijke taak bij de opvang en 
opvoeding van kinderen uit heel veel gezinnen. Die 
taak pakken ze meer dan serieus op. Zij zijn enorm 
betrokken en flexibel. Het kind staat voor hen altijd 
op de eerste plaats. 
Op 19 september is het daarom de dag van de 
leidster! Doen jullie mee? Het is leuk als ook onze 
leidsters die dag in het zonnetje worden gezet.

Stagiaires

Misschien zijn jullie ze al tegen gekomen op de groep 
want vanaf eind augustus zijn de stagiaires weer be-
gonnen.

Erjona kennen jullie al. Zij loopt dit jaar weer stage bij 
ons. Zij is er op maandag en dinsdag en later ook op 
donderdag en vrijdag.

Floor is onze nieuwe stagiaire. Zij loopt stage op don-
derdag en vrijdag.

Wij wensen jullie heel veel stageplezier!!

Trakteren

Hieperdepiep hoera! 
Je kindje is jarig en dit vieren 
we uiteraard ook bij Janneke’s Trots! 
Wij vragen ouders hierbij wel om een gezonde trak-
tatie mee te geven. Ideeen hiervoor zijn er genoeg te 
vinden op internet.
  Wij vieren de verjaardagen zonder  
  ouders erbij. Niet voor iedere ouder  
  is het mogelijk om aanwezig te zijn dus  
  willen we dit voor alle kindjes gelijk  
  houden. Je mag uiteraard altijd een  
  fotottoestel meegeven zodat wij foto’s  
  kunnen  maken! 

Noodnummer

Het mobiele nummer van Janneke’s Trots: 0633433788.
Wij nemen deze telefoon mee op uitstapjes en gebruiken 
deze wanneer er storing is op onze vaste lijn. 
Het is niet de bedoeling dit nummer te gebruiken voor 
berichtjes overdag. 



September Week 36 Week 37 Week 38 Week 39

Maandag
Cognitief

De dieren zitten gevangen. Laten 
jullie ze ontsnappen?

Sociaal emotioneel
Wij zijn allemaal giraffen. Steek je 

hand in de lucht en gebruik je hand 
als hoofd. Wat kun je allemaal zien 

denk je?

Creatief
We knutselen een olifant

Motorisch 
Vandaag springen we als leeuwen 

door de brandende hoepel

Dinsdag

Zintuiglijk 
Welk geluid maken de dieren? De 
leeuw kennen we wel maar wat 

doet een olifant?

Cognitief
Welke staart hoort bij welk dier? Kun 

jij ze bij elkaar vinden?

Sociaal emotioneel
We maken een ssssslang van kind-
jes. Bij de hand, bij de hand, pak je 

vriendje bij de hand

Taal
Kunnen we allemaal praten als een 

slang?? Ssssss

Woensdag

Motorisch 
We brullen als leeuwen, stampen 
als olifanten en tijgeren over de 

grond als een krododil

Zintuiglijk
We happen visjes in een bak water. 

Wie durft de haai te vangen?

Cognitief
We gaan buiten apenkooien!

Creatief
We knutselen een pauw met onze 

handen

Donderdag

Taal
We lezen het boekje van de muis in 
de leeuw en praten hierover na in 

de kring

Motorisch 
We wandelen het kabouterpad.

Zintuiglijk 
We gaan schminken! Welk dier wil jij 

worden?

Sociaal emotioneel
We maken een kringetje van leeu-

wen en van tijgers

Vrijdag

Creatief
We maken een apenverblijf en 
gebruiken hierbij verschillende 

materialen

Taal
Hoor je dat?? Welk dier maakt dat 

geluid? Herken jij alle dieren?

Motorisch 
We spelen kat en muis. Wie pakt de 

staart van de muis?

Cognitief
Er zijn dieren verstopt buiten. Hel-

pen jullie mee zoeken?

Activiteitenrooster september 2019 - Thema: Dierentuin  
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 ontwikke-
lingsgebieden, 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.



Oktober Week 40 Week 41 Week 42 Week 43 Week 44

Maandag
Zintuiglijk 

We maken een fruitslang 
en smullen die lekker op

Motorisch
We rijgen pinda’s aan een 

slinger en maken pindakaas 
ballen voor buiten

Zintuiglijk
 We proeven herfstvla 
mmmm. Wat proef je?

Cognitief
Wie heeft er meer en wie 
heeft er minder drinken? 

Sociaal emotioneel
Groot en klein. Van wie zijn 
de kleine voetstappen en 

van wie zijn die hele grote?

Dinsdag
Motorisch 

Stamp, stamp, stamper de 
stamp. Ik ben een olifant.

Taal 
Kennen jullie hompeltje en 
pompeltje al? Na vandaag 

zeker weten wel!

Motorisch
We maken grote reuzenvoe-
ten. Kunnen we nog lopen?

Zintuiglijk 
We maken paddenstoel 

cupcakejes

Cognitief 
We plakken een kabouter 
in elkaar. Waar horen zijn 
benen, armen en baard?

Woensdag

Taal
We zingen het liedje: ze 
kunnen zeggen wat ze 

willen en lopen als dieren 
door de groep

Creatief 
We knutselen paddenstoelen

Taal
Praat als een reus en praat 
als een kabouter. Wie kan er 

heel hard praten?

Motorisch 
We gaan een tekening van 

een kabouter uitprikken

Zintuiglijk 
We gaan een balspel doen 

met kaboutermutsen op

Donderdag
Creatief

We bakken beeere lekkere 
koekjes.

Sociaal emotioneel 
Welke gezichtsuidrukkingen 

kennen we? Kijk eens blij, boos 
verdrietig en verbaasd

Creatief
Wat is het grootst en wat is 
het kleinst? We plakken het 

in de goede volgorde

Taal
Wat ligt er nu allemaal in 
het bos? Kunnen jullie het 

benoemen?

Motorisch 
We stempelen met herfst-

spulletjes die we buiten heb-
ben gevonden

Vrijdag

Sociaal emotioneel 
We stempelen met de 

dieren. Zie je alle pootaf-
drukken?

Cognitief 
We verven onze zelfgemaakte 

kabouterpuzzel

Sociaal emotioneel
Hoelang zijn wij? Wie is het 

grootst en wie is het kleinst?

Creatief
We maken een herfstblaad-

je met verf

Taal
We lezen een boekje over de 

herfst

Activiteitenrooster Oktober 2019 - Thema: Reuzen en kabouters
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.


