Nieuwsbrief Januari l Februari 2022

Verjaardagen

Hiep hiep hoeraaaa! Er is er een jarig hoera hoera,
dat kun je wel zien dat ben jij!

•
•

Janneke wordt 6 januari 44 jaar!

•

Eray wordt 19 januari 2 jaar!

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mirthe wordt 16 januari 2 jaar!
Sam wordt 24 januari 3 jaar!

Lana wordt 27 januari 2 jaar!
Jim wordt 28 januari 1 jaar!

Jesse wordt 28 januari 1 jaar!
Mia wordt 1 februari 1 jaar!

Op 16 februari wordt Marjolijn 46 jaar!
Jimi wordt 18 februari 3 jaar!

Adelisa wordt 18 februari 3 jaar!

Van harte gefeliciteerd!

Maak er een hele feestelijke dag van!

Corona
Helaas hebben we nog steeds te maken met alle maatregelen rondom corona. Wie had dat gedacht.... Dat we
1,5 jaar later nog steeds zo op moeten letten en jullie
moeten bellen om je kindje op te halen bij klachten die
voorheen niets betekende.
Toch moeten we voorzichtig blijven. Juist nu, omdat we
meer dan ooit horen over positief geteste
ouders, broers, zussen en zelfs ook wat kindjes die bij ons
spelen.
Gelukkig heeft dit nog niet geleid tot groepen die in
quarantaine moeten. Dat willen we uiteraard graag zo
houden. Een groep die moet sluiten vanwege corona of
een leidster tekort zou voor meer gedupeerden zorgen....
Jullie en onze gezondheid blijft het belangrijkst!
We hopen nog steeds op jullie begrip daarvoor.
Ook deze maand wordt onze familie Trots weer
uitgebreid!

Onze nieuwe kleine ‘trotsjes’ zijn:

Welkom Jaydi, Daley,
Oliver, Loïs, Mels,
Merel en Zayn
Wat gezellig dat jullie bij ons komen spelen!!

Belastingdienst
Even nog een kleine reminder: Geef de
nieuwe uren en tarieven zo snel mogelijk
door bij de belastingdienst.
Het zou zonde zijn als je een deel
kinderopvang toeslag gaat missen.

Erjona
Babynieuws lijkt wel een vaste rubriek te worden in de
nieuwsbrief...
		

Erjona is in verwachting van haar

			tweede kindje.
			

Gefeliciteerd Erjona, 		

			

Kushtrim en Adelisa met

			

de verwachting van jullie 2de

		

wonder’tje en Brusje!

		

Ergens rond april/mei zal Erjona

		

met zwangerschapsverlof gaan.

Carnival
characters

Carnaval
Van vrijdag 25 februari t/m 1 maart 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 doorgeeft houdt je deze dag tegoed!

Mandy
Op 22 oktober is Senn de zoon van
Mandy en Mark geboren!! Het is een
heerlijk mannetje en Mandy geniet
volop!
Lieve Mark, Mandy en Jim gefeliciteerd
met jullie zoon en broertje!!
Mandy geniet nog lekker even van
haar verlof en zal vanaf eind januari
weer terug keren op de groep.

Bregje
Helaas heeft onze lieve Bregje besloten ons
team te gaan verlaten. Zij gaat haar droom
achterna met een eigen coachings
atelier. Gelukkig gaat ze voor ons niet helemaal
verdwijnen. Bregje zal onze meiden blijven
coachen.
Jullie als ouders zullen haar daardoor niet meer
tegen gaan komen.
Gelukkig zit in ons team nog een kantoor talent!
Femke heeft in het verlof van Marianne al op
kantoor gewerkt en zal nu daarmee verder gaan
in plaats van Bregje.
Wij wensen Bregje heeel veel succes met haar
nieuwe uitdaging! Wij weten dat jij dit kan!!

Lieve ouders,
Na jaren met veel plezier en liefde gewerkt te hebben bij het kinderdagverblijf, heb ik
besloten om mijn werk binnen het kinderdagverblijf in een andere vorm te gieten.
Per januari 2022 start ik mijn eigen onderneming: Atelier Zuiver Stralend. In het atelier
verwelkom ik iedereen die meer van zichzelf mag gaan houden en die meer vanuit
zijn/haar hart wil gaan leven.
Het starten van deze onderneming doe ik vanuit mijn hart. Omdat de lieve leidsters
en het kinderdagverblijf ook in mijn hart zitten, zal ik de meiden gaan coachen. Ze
verdienen het om in hun kracht gezien te worden en het is fijn om samen te delen. Op deze manier blijft iedereen zich ontwikkelen en in samenwerking met kleine
groepjes en het gehele team houd je elkaar scherp.
Het kantoor gebeuren en de contacten met de kinderen en ouders zal ik helaas los
gaan laten. Hier heb ik ald ie jaren met veel liefde en en plezier voor gewerkt. Dit zal
ik koesteren als een mooie herinnering en ik ben dankbaar voor alle mooie contactmomenten. Lieve ouders en jullie lieve kindjes dankjulliewel voor alles! Ik blijf me op
de achtergrond inzetten dus ook voor jullie, want de leidsters in hun kracht en hart
open op de groepen is waar iedereen baat bij heeft.

Heel veel liefs, Bregje

Lieve ouders,
Wat was het wederom een roerig jaar. We willen jullie
allemaal bedanken voor de vele kerstvakantie afmeldingen die
wij kregen na ons mailtje. Onze leidsters kunnen zo even bijkomen van de drukte die het corona gebeuren met zich mee
bracht. Het was/is niet altijd makkelijk. Voor ons niet maar zeker ook voor jullie niet. We hebben desondanks enorm genoten
van al jullie lieve kindjes die ons hart iedere dag weer verwarmde. We willen jullie bedanken voor het begrip voor alle
maatregelen die steeds versoepelde of weer strenger werden. 		
We wensen jullie een kerst waar corona
hopelijk naar de achtergrond
verdwijnt.
En naar voren de liefde, samenhorigheid,
gezelligheid, ‘t speelse en natuurlijk
blijf gezond!!!

Sinterklaas
2021

Voorleesdagen
Van 26 januari t/m 5 februari 2022
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 vaardigheden.
Op donderdag 27 januari Maandag 31 januari en Dinsdag 1
februari 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!
Wat een feest!

Gesloten dagen 2022
Janneke’s Trots is 52 weken per jaar geopend!
Op onderstaande officiële feestdagen is het kinderdagverblijf gesloten:
Paasmaandag		

Maandag 18 april 2022

Koningsdag		

Woensdag 27 april 2022

O.H. Hemelvaart		

Donderdag 26 mei 2022

Pinkstermaandag

Maandag 6 juni 2022

Kersmis 		

Maandag 26 december 2022

Vakantiedagen doorgeven
We vragen jullie om voor 1 februari 2022 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!

Activiteitenrooster januari 2022 - 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.

Januari

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Week 1

Week 2

Taal

Motorisch

We lezen het versje over vogels in de

We gaan van klei een sneeuwpop

winter

maken

Creatief

Taal

We knutselen een mutsje voor de kou

We lezen een versje over koude handjes.

Sociaal emotioneel

Creatief

We dansen samen op het lied ‘kom dan

We gaan sneeuwvlokjes knutselen met

bouwen we een sneeuwpop’ van Frozen

ijsstokjes en glitters.

Cognitief
We maken een werkblad over tellen in
de winter

Zintuiglijk
Vrijdag

We gaan lekker naar buiten, sneeuwt
het vandaag? Voel maar eens hoe koud
het is

Sociaal emotioneel

Week 3

Week 4

Zintuiglijk

Cognitief

We gaan met scheerschuim een ge-

De tovermuts… We leggen verschillende

smolten sneeuwman maken, hihi dat

spulletjes onder een muts, hocus pocus,

kriebelt aan je handjes

wat is er verdwenen?

Motorisch
We gaan naar buiten, wie kan er zelf zijn
jas, muts, sjaal en wantjes aan doen?

Zintuiglijk
Van legoblokjes bouwen we een iglo

Taal

Het zijn de nationale voorleesdagen!

Ik zie ik zie wat jij niet ziet en de kleur is…

Vandaag hebben we een voorlees ontbijt. We lezen tijdens het ontbijt boekjes!

Brrrr wat is het koud. Samen drinken we

Creatief

warme chocolademelk en zingen we

We knutselen een sneeuwpopje

liedjes.

Cognitief

Sociaal emotioneel

We maken een werkblad over de winter,

We dansen samen op het lied ‘in de

wat is hetzelfde?

sneeuw’

Het zijn de nationale voorleesdagen!
Vandaag hebben we een voorlees ontbijt. We lezen tijdens het ontbijt boekjes!’

Creatief
Groot en klein. Van wie zijn de grote
voetstappen in de sneeuw en van wie
zijn de kleine?

Activiteitenrooster Februari 2022 - Thema: Olympische winterspelen
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

Maandag

Week 5

Week 6

Sociaal emotioneel

Creatief

We maken een parcours
samen

Cognitief
Dinsdag

We doen schipper mag ik
overvaren en gaan sportend naar
de overkant

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

We gaan Medailles knutselen.
We zijn allemaal winaars!

Sociaal emotioneel
We gaan ringwerpen. Wie haalt de
meeste punten?

Week 7

Week 8

Taal

Motorisch

Welk woord hoort bij welk plaatje?

We maken Olympische ringen

Creatief
We maken olympisch vuur

Taal
We leren een liedje: Gekke bekken
trekken.

Zintuiglijk

Cognitief

Sociaal emotioneel

We vriezen speelgoed in. Wanneer

Wat doe je aan als je gaat skien?

We verstoppen een olympische ring.

dooit het ijs het hardst. In warm of

Wat doen we om ons lichaam te be-

Jullie gaan zoeken en krijgen aanwijzin-

koud water?

schermen?

gen met warm en koud.

Motorisch

Zintuiglijk

Cognitief

Sociaal emotioneel

We schaatsen op onze sokken

We maken een sneeuwpop van

We spelen het spelletje: “ Ik zie, ik zie wat

We gaan schminken en doen een

door de groep

eierkoeken

jij niet ziet.”

optreden voor elkaar

Motorisch

Zintuiglijk

We gaan olympische ringen maken.

We maken knakworstjes in bladerdeeg

Taal
We leren een gedichtje over sport

Creatief
We gaan kliederen met vingerverf.
Alle leeftijden doen mee.

Cognitief
Groot en klein. Van wie zijn de grote
voetstappen en van wie zijn de
kleine?

Jaarplanning 2022
Wijzigingen voorbehouden. Data kunnen afwijken ivm weersomstandigheden, coronamaatregelen of andere onvoorziene zaken
THEMA: WINTERWONDERLAND
Vrijdag 1 januari is het nieuwjaarsdag en is het
kdv gesloten

Januari

26 januari t/m 5 febtuari zijn de Nationale
Voorleesdagen 2022

THEMA: OP DE BOERDERIJ

Mei

Donderdag 27, vrijdag 31 januari en dinsdag 1
februari hebben we ons voorleesontbijt.
Iedereen mag die dag in pyama komen
spelen!

Zon 8 mei is het moederdag!
Hemelvaartsdag: don 26 mei is het kdv gesloten.

THEMA: SPROOKJES

September

Maa 12 september gaan we op uitstapje naar
het kabouterpad.
Don 15 september is het dag van de leidster
21 september begint de herfst

THEMA: VAN TOP TOT TEEN
Ma 6 juni is het 2de pinksterdag en is het kdv
gesloten.

THEMA: OLYMPISCHE SPELEN

Februari

Carnaval is van 25 februari t/m 1 maart. De
kindjes en juffen mogen verkleed komen

THEMA: DIEREN EN HALLOWEEN

Di 14 juni gaan we naar de kinderboerderij!

Juni

Zondag 14 februari is het valentijnsdag

Zon 19 juni is het vaderdag
.
21 juni begint de zomer!

Oktober

Zon 26 juni vieren wij ons zomerfeest en open
dag! Iedereen is welkom.

Din 4 oktober is het dierendag en doen en zijn
we dierendokters
24 t/m 28 oktober vieren we halloween met
leuke activiteiten
Zon 31 oktober is het Halloween

Woensdag 29 juni is het modderdag!
THEMA: SINTERKLAAS
Op zat 11 november komt Sinterklaas in ons

THEMA: LEVE DE LENTE

Maart

Op donderdag 24 maart gaan we naar de
kinderboerderij.

Juli

THEMA: FEEST
15 t/m 24 juli gaan we naar de Kermis in Uden

November

Op 21 maart begint de lente

land
Maandag 9 t/m donderdag 24 november zijn
10 minutengesprekken.
Op woe 23 november brengt Sinterklaas een
bezoekje

THEMA: DIT BEN IK
THEMA: WK EN KERST

Zaterdag 16 april is onze paasactiviteit. Iedereen is van harte welkom!

April

Maa 18 april is het 2e Paasdag en is het kdv
gesloten.
Van 25 t/m 29 april kongingsspelen
Koningsdag: Woe 27 april is het kdv gesloten.

21 december start de winter.

Augustus

THEMA: AARDE ZAND EN WATER

December

Kerstmis maandag 26 december gesloten
In week 51 hebben wij iedere dag een kerstontbijt of kerstlunch.

