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

  
Welkom lieve Moos, Loek, Elon en 

Poyraz!

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 Lune heeeel veel 
plezier op de 
basisschool!!

We gaan je missen!

Verjaardagen
Hiep hiep hoeraaaa! Er is er een jarig hoera hoera, 
dat kun je wel zien dat ben jij!
•        2 maart wordt Vince 2 jaar!
• Op 8 maart wordt Jace 3 jaar!
• Op 16 maart wordt Yasir 1 jaar!
• Op 20 maart wordt Lune 4 jaar!
• Op 27 maart wordt Milo 3 jaar!
• Op 31 maart wordt Sophie 2 jaar!
• Op 3 april wordt wordt Niek 3 jaar!
• Op 12 april wordt Duco 3 jaar!
• Op 30 april wordt Sepp 2 jaar!
• Op 4 april wordt Bram S 1 jaar!
• Op 12 april wordt Bram v B 1 jaar!
• Op 18 april wordt Tobin 1 jaar!
Van harte gefeliciteerd! 
Maak er een hele feestelijke dag van!

Doei maatregelen!

Wat zijn we blij dat we de maatregelen losser mo-
gen laten! Daarom willen we jullie ook weer van harte 
welkom heten op de groepen bij het ophalen van de 
kinderen! 
Het ontvangst in de ochtend blijkt veel rustiger voor de 
kindjes op deze manier dus dat houden we graag zo. 
Ouders mogen nu wel met meerderen tegelijk in het 
halletje en hoeven niet meer buiten te wachten.
Zooo fijn dat we weer meer terug naar normaal gaan!



Kinderboerderij

Op donderdag 24 maart gaan we weer naar de 
kinderboerderij.
Alle kindjes van 2,5 jaar en ouder mogen mee!
We vinden het ieder jaar zo gezellig om met de 
kinderen de dieren te voeren en aaien. Ook spelen we 
dan fijn in de speeltuin. Gaat jullie kindje ook gezellig 
mee? Geef dit aan bij een van de leidsters.

Traktaties

Alle maatregelen worden 
langzaamaan los gelaten dus 

dat gaan wij ook doen!
Traktaties hoeven niet meer 

voorverpakt te zijn. 
We vragen jullie wel nog steeds 
een gezonde traktatie mee te  
 geven. Hiervoor staan  

           online op bij voorbeeld 
pinterest vele voorbeelden van 

mocht je inspiratie 
nodig hebben.

Pasen

Zaterdag 16 april staat onze jaarlijkse paasactiviteit 
gepland. Gelukkig zijn er weer veel mogelijkheden.
Wij zijn druk bezig met het organiseren van een leuke 
activiteit!

Dit zal plaats gaan vinden tussen 10.00 en 12.00. 
Verdere info volgt later!

Zet hem dus alvast in jullie agenda!

Tot dan!!



 

    Dringende oproep voor   
  nieuwe ouders in onze 

ouderraad. 

In de kinderopvang is het hebben van een ouderraad verplicht! 

Momenteel hebben wij 2 enthousiaste moeders binnen onze OR, maar binnenkort 
houdt dit helaas op voor 1 moeder, want haar jongste dochter zal ook naar de basis-

school gaan en de andere moeder gaat binnenkort met zwangerschapsverlof. 
We zijn dan ook zeer dringend op zoek naar nieuwe leden binnen onze OR. 

De ouderraad is een stem voor alle ouders binnen onze opvang. We betrekken de 
ouders binnen de OR bij veel beslismomenten en staan erg open voor het gevoel, de 

mening en de feedback van onze ouders binnen de OR. Op deze manier kun je als 
ouder echt een stukje verschil maken voor de kindjes daar waar je een puntje ter 

verbetering of verandering ziet. 
Er zijn korte en gemoedelijke lijntjes naar elkaar. We vergaderen 6 keer per jaar. 

Dan komen we (momenteel digitaal) samen en bespreken we veel belangrijke punten 
en gaat iedereen met een voldaan gevoel naar huis. 

Ook zijn dit gezellige momenten onder elkaar. 

Samen met Marianne komt de OR 6x per jaar bijeen om in alle openheid te praten over 
het welzijn van de kinderen bij Janneke’s Trots. Hierbij kun je denken aan de pedago-
gische kwaliteit, veiligheid, maar ook aan beleid en de tarieven. De ouderraad geeft 

eerlijke feedback en adviseert over actuele onderwerpen. 
Ook voert de OR ieder jaar een tevredenheidonderzoek uit.

Daarnaast ondersteunt de OR Janneke’s Trots bij het organiseren van de leuke open 
dag, meet the parents-dag of opa- en oma-dag, lampionnenoptocht, kerstmarkt. 

Heel gezellig en deze evenementen geven de ouders de gelegenheid om eens met 
elkaar bij te praten. 

Met de activiteiten van de ouderraad is niet veel tijd gemoeid. Deelname is leerzaam, 
maar ook gezellig. Zo zorgt de ouderraad er samen met Janneke’s Trots voor dat onze 

kinderen een hele fijne plek hebben!

Nogmaals het hebben van een oudercommissie is een verplichting binnen de kinder-
opvang. We zijn dus dringend op zoek naar jou! De verplichting van het hebben van 
een OR is er niet voor niets. Ouders horen een stem te hebben in de opvang van hun 

kinderen. Wil jij alsjeblieft jouw stem laten gelden bij ons?!

We hopen dat je een mailtje stuurt met jouw interesse om deel te nemen aan onze 
ouderraad. Mail de ouderraad naar ouderraadjannekestrots@live.nl. 

Je bent zo welkom!  



Zindelijkheid

Het zindelijk worden is een leerproces. 
Een ongelukje hoort hier natuurlijk bij.
Bij de opvang kan er nog weleens vaker dan thuis een onge-
lukje voorkomen. Kinderen zijn zo bezig met hun samenspel, 
waardoor ze niet in de gaten hebben, dat ze geen luier aan 
hebben. Wij vinden het natuurlijk niet erg wanneer ze in hun 
broekje plassen, maar de kinderen zelf vinden dit erg ver-
velend. Omdat we de kinderen niet willen ontmoedigen en 
omdat we niet meer 
reservekleren hebben, zullen we na 3 ongelukjes de kinderen 
een luier(broekje) aangeven. Uiteraard blijven we het wcbe-
zoekje aanmoedigen. 
We willen ouders vragen om de kindjes die bezig zijn met zin-
delijk worden een luierbroekje aan te geven of mee te geven.  
Dit zijn luiers die als een onderbroek zitten en dat bevordert 
dit proces. Een ongelukje is 
hiermee te voorkomen en dat is alleen maar fijn. We werken 
met een plaskaart die we op de wc hangen en bij ieder plas-
je of poepje krijgt het kind een sticker. Dat vinden de kinderen 
een mooie beloning. 
Voor thuis willen wij jullie ook een plaskaart meegeven als 
jullie willen. 

Poortjes

Het is weer steeds langer licht in de avond en dat 
betekent dat wij ook weer langer buiten spelen in de 
middag.

Vandaar dat wij jullie weer 
dringend vragen om altijd de 
poortjes achter je te sluiten!!

Toestemming

Bij aanvang van de opvang wordt jullie als ouders 
gevraagd om onze toestemmingsformulieren in te 
vullen. Deze zijn voor uitstapjes, foto’s, social media 
en vervoer.
De wensen van jullie als ouders hierin kunnen 
natuurlijk naar verloop van tijd veranderen.
Geef dit gerust aan bij 1 van onze leidsters. Je krijgt 
dan een nieuw formulier om in te vullen!

Fotograaf

Op maandag 14 maart komt de fotograaf. 
Kinderen die deze dag niet bij ons spelen, 
zijn welkom om hier even voor terug te 
komen.
Dit kan tussen 12.30 en 13.30. Geef het even 
door aan de leidsters als je dan komt dan 
houden zij daar rekening mee.
Say cheeeeese!!



Maart Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13

Maandag

Taal
We benoemen alle baby-diertjes 

(bijv. baby-paardje=veulentje, 
baby-koe=kalfje)

Motorisch
We maken een werkblad; 

maak het rupsje

Zintuiglijk 
We gaan picknicken

Cognitief
Plak van losse onderdelen 

een mens.

Creatief
We knutselen een lieve-

heersbeestje

Dinsdag
Creatief

We stempelen met onze handjes 
een rups

Taal
We lezen Rupsje nooitgenoeg 

en leren het Rupsje 
Nooitgenoeg liedje

Motorisch 
We doen een tekendans; we 

maken een mooie regenboog 
terwijl we dansen

Zintuiglijk 
Tik tik wie ben ik?

Cognitief
Hoeveel plantjes en bloeme-

tjes staan er in ons tuintje? 
En welke kleuren hebben ze?

Woensdag
Motorisch

We maken fruitspiesjes
Creatief

We maken een schaapje met 
watten

Taal 
We zingen het liedje van de 

vlieger, wie heeft er wel eens 
gevliegerd?

Motorisch 
We knutselen een vlinder

Zintuiglijk
We gaan geblinddoekt proe-
ven; Waar smaakt het naar?

Donderdag
Cognitief

Wat zie je allemaal in de tuin? En 
welke kleuren?

Sociaal-emotioneel
We doen Schipper mag ik 

overvaren?!

Creatief 
We stempelen tulpjes met een vork

Taal
We zingen een liedje over 

de lente (Minidisco – Lente)

Motorisch
We doen Jan Huigen in een 

ton

Vrijdag
Zintuiglijk

We spelen met gekookte pasta, 
hoe voelt dat?

Cognitief
We gaan in een rijtje van groot 
naar klein staan, wie is er het 

grootst en wie het kleinst?

Sociaal emotioneel 
We geven samen de plantjes 

water

Motorisch
We gaan zaadjes planten

Taal
Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet…

Activiteitenrooster maart 2022 - Thema: Leve de Lente
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 spe-
len. 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. 



April Week 14  Week 15 Week 16 Week 17

Maandag
Taal

We leren het liedje Hoofd, schou-
ders, knie en teen

Zintuiglijk
We verven een eitjes

Cognitief
Wie kan er net zo mooi zwaaien als de 

Koning? Kun je ook zo netjes lopen?

Taal
Benoem de kleuren van de Neder-

landse vlag

Dinsdag
Creatief

We maken een afdruk van onze 
hand met brooddeeg 

Motorisch 
We doen eierrace! 

Zintuiglijk
Oranje tompouce versieren

Creatief
We mogen stukjes tompouce gooi-

en op de Koning :)

Woensdag

Sociaal emotioneel
We gaan voor de spiegel staan. 

Waar zit je mond? En je kin? Weet je 
ook waar je neus zit?. 

Taal
De eitjes zijn verstopt. Als je een ei 

vindt mag je zeggen welke kleur het 
ei heeft.

Motorisch 
Blik gooien

Sociaal emotioneel
 Koningsschat zoeken! Helpen                            

jullie mee?. 

Donderdag

Cognitief
We maken een werkblad van het 

lichaam.  

Creatief
We knutselen eierdopjes

Taal
We zingen het liedje: “dit zijn mijn 

wangetjes en dit is mijn kin…

Cognitief
Werkblad!

welke kroon is hetzelfde?

Vrijdag Zintuiglijk
Rara wat proef ik?

Sociaal emotioneel
Bunny Hop Dance 

Creatief
We gaan kroontjes knutselen en 

doen de koningsspelen!

Zintuiglijk
Tennis met oranje ballonnen

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.

Activiteitenrooster april 2022 - Thema: Dit ben ik


