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					Verjaardagen
					Hiep hiep hoeraaaa!
			

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

Op 1 mei wordt Noar 2 jaar!
Op 2 mei wordt Lova 1 jaar!
Op 11 mei wordt Macy 1 jaar!
Op 12 mei wordt Heidi 44 jaar!
Op 12 mei wordt Jill 4 jaar!
Op 13 mei wordt Zeff 4 jaar!
Op 18 mei wordt Lexi 2 jaar!
Op 21 mei wordt Mandy 36 jaar!
Op 22 mei wordt Elisa 3 jaar!

					
Op 27 mei wordt Liam 2 jaar!
Op 28 mei wordt Job 3 jaar!
Op 12 juni wordt Jolijn 2 jaar!
Op 17 juni wordt Loay 1 jaar!
Op 28 juni wordt Suze 4 jaar!

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

Tasjes

Ook deze maand wordt onze familie Trots weer

Wij pakken iedere dag voor jullie de tasjes in.

Onze nieuwe kleine ‘trotsjes’ zijn:

Dit doen we om het ouders makkelijk te maken en
doen dit alleen als hier tijd voor is.
Het kan wel eens voorkomen dat een leidster iets
vergeet in de tas te doen.
Check dus zelf even aan het einde van de dag of
alles in het tasje zit zodat je thuis niks mist.

uitgebreid!

Welkom
Dé, Mandy, Rosie, Arthur,
Fenna, Mex en Jim
Wat gezellig dat jullie bij ons komen spelen!!

Veel plezier op de basisschool!
Kleine kindjes worden groot…

Deze maand komen Jill,
Suze en Zeff voor het laatst
spelen bij ons!
Wat zullen we jullie gaan missen!
Heeeeeel veel plezier op
de basisschool!!

Carnaval 2022!!

Kinderboerderij

Modderdag 29 juni
Bij Jannekes Trots vinden wij buiten spelen het
allerleukst! Dit doen wij dan ook iedere dag. Samen de
natuur ontdekken vinden we erg belangrijk. Daarom
doen we dit jaar weer mee met de nationale modderdag op woensdag 29 juni!
Tijdens ModderDag ontdekken kinderen wat modder
is, hoe je er mee kunt spelen en wat de verbinding
met de aarde voor hen betekent. In onze huidige
samenleving gebeurt het ontdekken van de wereld
steeds vaker virtueel: via televisie, games, tablets en
smartphones.
En dat, terwijl het wetenschappelijk is aangetoond dat
buiten spelen in de natuur de ontwikkeling van
kinderen enorm stimuleert. En lekker kliederen met
modder.... Wie wil dat nou niet!

Geef de kinderen die dag oude kleren aan en een

reservesetje voor als we klaar zijn met modderen.

Zonnebrandcrème
Communica
Het is weer heerlijk weer in ons kikkerlandje! En omdat wij
heel graag buiten spelen met ons allen is het belangrijk
Wij willen zo goed mogelijk voor jullie
dat de kindjes goed ingesmeerd worden. Vanwege allergieën of verschillende reacties van huidtypes, vragen wij
jullie dan ook om zonnebrandcrème mee te brengen. Deze
wordt dan ook uiteraard alleen voor je kind(eren) gebruikt.
Deze mag in het mandje blijven liggen, maar je kunt er
ook voor kiezen deze steeds mee te geven. Let er dan wel
zelf op dat de zonnebrandcrème mee naar huis gaat. Een
zonnehoedje is ook altijd erg prettig voor de kinderen.

Tegoeddagen
Wanneer je kind(eren) een dagje niet komt spelen, geef
dit dan minimaal 2 weken vantevoren door via de mail.
Dan houd je deze dag nog 3 maanden tegoed. Deze
tegoed dagen dien je zelf te bewaken.

Alleen afmelden bij de leidster is niet voldoende
om een dag tegoed te kunnen houden.
Afmelding op korte termijn zoals bij ziekte? Dan mag je
dit telefonisch doorgeven aan onze leidsters.

Zomerfeest!!
Ons jaarlijkse zomerfeest kan dit jaar eindelijk weer
plaats vinden!! Deze dag is een gezellig samenzijn
tussen onze kindjes, ouders en hun familie.
Ook toekomstige ouders zijn van harte welkom om
een kijkje te komen nemen bij Jannekes Trots.
Voor de kinderen is er van alles te doen!
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Ouders en opa’s en oma’s en andere geïnteresseerden kunnen zo het
kinderdagverblijf ook eens rustig bekijken en zien hoe kindjes bij ons spelen. Ook is er
ruimte om andere ouders te ontmoeten van bijvoorbeeld het vriendje of vriendinnetje van je kind(eren).
Onze leidsters zijn er ook allemaal
en we hopen er samen een gezellige
ochtend van te maken!

Veranderingen
Wat zijn we blij dat de coronaperikelen achter de rug
zijn! Het gaat goed met ons allemaal en ons kinderdagverblijf groeit!
Dit en de groeinde gezinnen van onze leidsters zorgen
soms voor wat veranderingen en/ of wisselingen op de
groepen.
Wij wegen hierin alle belangen af waarbij de belangen
van onze kindjes natuurlijk altijd voorop staan!
Natuurlijk moet er ook ruimte zijn voor het inwerken van
onze nieuwe leidsters en we begrijpen dat de nieuwe
gezichten soms even wat wennen zijn voor jullie. Toch
hopen we op jullie begrip hierin.
We maken evenwichtige groepen en laten leidsters met
elkaar samen werken die elkaars goede eigenschappen versterken. We hopen dat jullie allemaal net zo blij
zijn met ons vernieuwde team als wij! Mochten er ooit
vragen zijn dan stel ze gerust!

Daisy
Per 1 mei start een nieuwe leidster bij ons!
Dit keer niet geheel een onbekende.
De kindjes van Daisy spelen namelijk
al een hele tijd bij ons!
Hieronder stelt Daisy zich voor aan jullie:

Hoi hoi allemaal,
Ik ben Daisy Puts, 36 jaar en trotse
mama van Mirthe en Loïs.
Samen met mijn man, dochters en hondje
woon ik in Uden. Mirthe en Loïs spelen al bij Janneke’s Trots dus
misschien zijn we elkaar wel al eens tegen gekomen.
Na ruim 12 jaar als persoonlijk begeleider in de gehandicaptenzorg gewerkt te hebben
is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Per 1 mei start ik als pedagogisch medewerker bij
Jannekes Trots.
Ik heb er heel veel zin in om er samen met mijn nieuwe collega’s en jullie kindjes leuke
dagen van te gaan maken.
Tot gauw allemaal.
Groetjes Daisy

Pasen 2022
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Activiteitenrooster Mei 2022 - 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, 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.

Mei
Maandag

Dinsdag

Week 18

Week 19

Week 20

Week 21

Zintuiglijk

Cognitief

Sociaal emotioneel

Creatief

Herken je het geluid

We maken het werkblad “wat

We spelen het spel (boeren-)

We maken

van dit dier?

hoort bij wie”.

zakdoekje leggen.

boerderijdieren van

Motorisch

Zintuiglijk

Cognitief

We gaan zaklopen in

We gaan kijjken op de

We spelen boerderij

voederzakken.

boerderij van de van

memory.

brooddeeg

Hope.

Woensdag

Donderdag

Taal

Motorisch

Zintuiglijk

We leren het liedje “Boer wat zeg je

We lopen een kruiwagen

Welk dier voel je in

van mijn kippen”.

hindernisbaan

de voelzak?

Creatief
We knutselen een
vogelverschrikker.

Vrijdag

Sociaal emotioneel
Kunnen jullie met de grote blokken
een boederij bouwen

Taal
We praten over de boerderij met
behulp van
woordkaarten.

Sociaal emotioneel
Wie ben ik? De kinderen raden wie wij
nadoen

Cognitief
We zaaien tuinkers.
Wanneer wordt het
een plantje?

Motorisch

Zintuiglijk

We doen de dieren

We gaan melkpakken

van de boerderij na.

omgooien met een bal.

Taal
Creatief
We knutselen een tractor!

We lezen het boekje: We hebben
er een geitje bij! Kan jij ook klimmen zoals een geitje?

Motorisch
We doen de boerenlaarzen race!

Activiteitenrooster Juni 2022- Thema: Van top tot teen
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.

Juni

Week 22
Taal

Maandag

We doen het liedje hoofd,

We maken een afdruk van
onze voeten en bekijken de
verschillen.

Woensdag

Pinksteren

schouder, knie en teen.

Creatief
Dinsdag

Week 23

Week 24
Zintuiglijk
We verven met noppenfolie
aan onze voetjes

Week 25
Cognitief
Kijk naar het plaatje... Welke
kleur heeft het elastiekje en
aan welke vinger moet deze?

Week 26
Sociaal emotioneel
We bekijken onszelf in de
spiegel…
Wat voor kleur ogen heb jij?

Cognitief

Taal

Motorisch

Zintuiglijk

We meten onszelf op en

We lezen het boek voor: Ge-

We maken een gezichtje

Welke geluiden kunnen we

plakken onze lengte’s op de

woon zoals je bent.

met klei.

maken met ons lichaam?

muur met onze naam erbij..
Wie is het grootst?

Taal

Sociaal emotioneel

Creatief

De juf pakt een kaartje en

Motorisch

We omcirkelen elkaars lichaam

We tekenen de andere helft

omschrijft wat je met dat li-

We doen kinderyoga. Hoe

met noppers en/ of blokken.

van ons gezicht na.

chaamsdeel kunt doen. Rara

lenig ben jij?

Zintuiglijk
Wat zit er in de voeldoos?

wat is het?

Cognitief
Donderdag

Motorisch

We maken een werkblad over

We trekken onze sokken uit

ons lichaam.

en hangen deze zelf aan de
waslijn.

Zintuiglijk
Vrijdag

We maken een foto van onze
ogen. Plakken deze van iedereen op en gaan raden wie het
is.

Cognitief
We noemen een lichaamsdeel
en iedereen wijst dit bij zichzelf
aan. Wie is het snelst?

Creatief

Taal

Het is vandaag: Doe raar

We luisteren naar het liedje: ik

met je haar dag!

ben ik en jij bent jij.

Sociaal emotioneel
We wassen de poppen in
bad van top tot teen.

Motorisch
We gaan buiten gymmen en
laten elk lichaamsdeel aan
de beurt komen.

Taal

Creatief

We knutselen onszelf onder-

We maken vingerafdrukken

steboven.

