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

Op 9 mei wordt Loek 3 jaar!
Op 9 mei wordt Mijs 1 jaar!
Op 12 mei wordt Jill 2 jaar!
Op 13 mei wordt Zeff 2 jaar!
Op 21 mei wordt Mandy 34 jaar!
Op 22 mei wordt Elisa 1 jaar!
Op 27 mei wordt Esmee 2 jaar!
Op 28 mei wordt Job 1 jaar!
Op 30 mei wordt Izzie 3 jaar! 
Op 2 juni wordt Jezz 4 jaar!
Op 2 juni wordt Lou 3 jaar!
Op 17 juni wordt Ivy 4 jaar!
Op 22 juni wordt Loet 1 jaar!
Op 28 juni wordt Suze 2 jaar!
Op 29 juni wordt Yuna 3 jaar!

Nieuwsbrief Mei | Juni 2019

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

Welkom 
Mirthe, Nova, Eray en Jim

Wat gezellig dat jullie bij ons komen spelen!!

Veel plezier op de basisschool!
Kleine kindjes worden groot…

Deze maand komen Guus 
en Daan 

voor het laatst  
spelen bij ons!

Wat zullen we jjullie gaan missen!
Heeeeeel veel plezier op 
de basisschool!!

Zomerfeest 14 juni

Op zondag 14 juni van 10.00 tot 12.00 zou ons jaar-
lijks zomerfeest plaats vinden. Voor jullie en onze 
veiligheid is het beter als we dit niet door laten 
gaan. De 1,5 meter afstand kunnen wij niet waar-
borgen die dag.



Modderdag 29 juni

Bij Janneke’s Trots vinden wij buiten spelen het aller-
leukst!. Dit doen wij dan ook iedere dag. Samen de 
natuur ontdekken vinden we erg belangrijk. Daarom 
doen we dit jaar mee met de nationale modderdag 
op maandag 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. 

Met Modderdag zetten we het spelen in de natuur op 
de agenda. Omdat het leerzaam en leuk is! 

Communica

Wij willen zo goed mogelijk voor jullie

Zonnebrandcrème

Het is weer heerlijk weer in ons kikkerlandje! En omdat wij 
heel graag buiten spelen met ons allen is het belang-
rijk dat de kindjes goed ingesmeerd worden. Vanwege 
allergieën of verschillende reactie 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. 

Verlof Senna en Femke

Senna is ondertussen al heerlijk van haar ver-
lof aan het genieten. Femke gaat halverwege 
juni ook met zwangerschapsverlof. Wat zullen 
we ze gaan missen op de groep!
Senna zal eind augustus terug komen en 
Femke zien we in november weer terug. 
Lieve meiden we wensen jullie ondanks deze 
gekke tijden een heel fijn verlof en kraamtijd! 
Geniet van jullie gezin!



Corona bij Janneke’s Trots

Maatregelen die gelden op het kinderdagverblijf

Kinderen worden 
gebracht en 

opgehaald door 
1 persoon

Kinderen worden buiten 
of bij de deur gebracht

Het afscheid en de 
overdracht houden we 

kort

Kinderen en ouders/
verzorgers komen 

alleen zonder 
klachten

Houd 1,5 meter 
afstand van elkaar



Moederdag

Zondag 10 mei is het moederdag. Tijd om mama 
weer eens even flink te verwennen met kusjes, 
knuffels, ontbijt op bed en natuurlijk een mooi 
geknutseld werkje van je kindje. Omdat wij dit jaar 
niet met alle kinderen aan de slag kunnen om iets 
moois te maken voor die lieve mama, willen wij 
de papas vragen om dit met de kindjes te gaan 
doen. Geen zorgen mamas, wij helpen ze wel een 
eindje op weg. Er zijn pakketjes onderweg of al bij 
jullie bezorgd, waarmee papa (of iemand anders 
dan mama) met jullie kindje(s) iets moois kan 
gaan maken voor mama. Heel veel plezier samen 
met knutselen en natuurlijk een heeeeeeele fijne 
moederdag!!!

10 minuten gesprekken

De 10 minutengesprekken zouden plaats vinden in 
mei. Gezien de huidige situatie lijkt het ons beter 
om deze te gaan verzetten naar september. Veel 
kinderen hebben wij de afgelopen periode helaas 
moeten missen. We hopen snel iedereen weer 
te mogen verwelkomen. In het begin zal dit best 
wel even wennen zijn voor de kinderen. Maar we 
hopen dat ze zich snel weer thuis voelen bij ons 
en dat ze weer heerlijk kunnen spelen en ontdek-
ken. Wanneer de kinderen zich weer veilig op hun 
plek voelen bij ons, gaan wij weer observeren. We 
blijven, ook in deze rare tijd, in gesprek met de 
ouders. Wanneer jullie vragen of opmerkingen 
hebben, horen wij dit graag. Bel of mail gerust! 

Financien Corona

De overheid heeft bepaalt dat de contracten en facturen tijdens de corona periode gewoon doorlopen, on-
danks dat er voor velen geen opvang plaatsvindt.  De overheid heeft besloten dat het niet de bedoeling kan 
zijn dat ouders of de opvang teveel gedupeerd worden. De belastingdienst zal over de afgelopen maanden 
de uurtarieven tot €8,17 vergoeden. Wanneer jullie een hoger uurtarief op contract hebben, zal het kinder-
dagverblijf dit deel voor haar rekening nemen. Dit bedrag ontvangen jullie tzt teruggestort op jullie rekening. 
Hoelang deze richtlijnen gelden is nog niet duidelijk. Hierover zal de overheid nog duidelijkheid geven, hopelijk 
in de nabije toekomst



Janneke’s Trots in Corona tijd

Afgelopen periode mochten wij alleen opvang bieden aan kinde-
ren waarvan er ouders in de vitale branche werken. Dat betekent 
dat er iedere dag wel kindjes gezellig kwamen spelen, maar dan 
veel minder dan anders. Omdat wij het vierogen principe in acht 
wilde houden, waren er alle dagen wel 2 tot 3 leidsters aanwezig. 
Dit afhankelijk van de groepsgrootte. De leidsters die aanwezig 
waren, wilde hun tijd graag goed benutten. Op de groepen waar 
geen kinderen speelden, ging er steeds een leidster aan de slag om 
deze groep op te knappen. Ook werd er vanuit huis gewerkt. Mari-
anne, Bregje en Janneke aan de administratieve, leidinggevende en 
bijkomende corona zaken. Leidsters aan: observaties verder uitwer-
ken, activiteiten voor te bereiden en zelfs gordijnen naaien. Ondanks 
deze gekke tijd, staan we samen sterk, alleen fysiek in afstand. In ons 
gevoel staan we dicht bij elkaar. Helaas hebben een paar leidsters 
iemand verloren aan deze ellendige ziekte. Dit is ontzettend verdrie-
tig. Het voelt extra machteloos om van een afstand als collega niets 
te kunnen doen. 
We hebben elkaar weinig in real life gezien en gesproken. Maar lang 
leve de digitale mogelijkheden. Thuis vanaf de bank, kinderkamer, op 
de trap in de hal, net daar waar het even rustig was in huis ‘verza-
melden we samen’ in de digitale wereld. Heel anders dan normaal 
gesproken, maar o zo fijn om elkaar toch even te kunnen zien en 
spreken en van afstand door het beeldscherm samen te kunnen 
proosten op ons sterke gouden team! Omdat wij het zo ervaarden 
dat we dichter bij elkaar waren wanneer we elkaar digitaal konden 
zien, hadden wij besloten de filmpjes voor de kinderen te maken en 
met jullie te delen. De reacties van jullie hierop waren hartverwar-
mend. Het voelde even onwennig voor de leidsters om zichzelf te 
filmen, maar jullie reacties waren erg bemoedigend. Hierdoor voelde 
het al beter om de filmpjes te maken. We hopen elkaar nu weer snel 
te kunnen zien, op veilige afstand van 1,5 meter. Omdat deze afstand 
tussen en leidsters en kinderen niet te realiseren is en ook niet ge-
zond zou zijn, zullen wij jullie kinderen de knuffels geven die iedereen 
nodig heeft. 



Mei Week 18 Week 19 Week 20 Week 21 Week 22

Maandag

Creatief 
We knutselen aapjes en 
maken hier een slinger 

van

Taal 
Op - Onder. Vol - leeg. Kun jij 
de plaatjes goed plakken?

Motorisch 
We doen schipper mag ik 
overvaren en varen over 

als jungle dieren

Zintuiglijk 
We proeven het fruit dat groeit 

in de jungle. Kokos, Ananas, 
bananen enz.Wat eten apen 

graag?

Cognitief
Welke staart hoort bij welk 

dier? Kun jij ze bij elkaar vin-
den?

Dinsdag
Sociaal emotioneel 
Vandaag maken we jun-

gle cakejes!

Creatief 
We gaan kliederen met vin-
gerverf. Alle leeftijden doen 

mee!

Taal 
We lezen het boek van de 

muis in de leeuw en praten 
daarna hierover in de kring

Motorisch 
We slingeren aan een touw. Net 
zoals de apen doen in de jungle.

Zintuiglijk 
We maken jungle spaghetti!

Woensdag

Cognitief 
Ik ga op vakantie en 

neem mee..... Kan jij de 
volgorde goed onthou-

den?

Sociaal emotioneel 
We stempelen met de 

dieren. Zie je alle 
pootafdrukken?

Creatief
We maken een apenver-
blijf en gebruiken hierbij 

verschillende materialen

Taal 
We leren het versje van de spin.... 

Doen jullie mee?

Motorisch
We hangen een touw op en 

slingeren zoals tarzan door de 
jungle

Donderdag

Zintuiglijk 
Horen jullie die dieren? 
Wie maakt dit geluid? 
En kunnen we dit dier 

nadoen?

Cognitief 
We maken werkbladen in het 

thema Jungle

Sociaal emotioneel 
Ik ga naar de jungle en ik 

neem mee....

Creatief 
We maken een slang van een 
slinger papier. Wie maakt de 

langste slang?

Taal 
We lezen het boek: SSSSSssst 
de tijger slaapt en lopen als 

tijgers door de groep

Vrijdag

Motorisch
We dansen op de muziek 
van jungle book en leren 

een dansje: Als je van 
beren leren kan!

Zintuiglijk 
We maken ons eigen blote 
voeten pad en gaan hier-

door heen lopen  

Cognitief 
Emoties. Welk poppetje 
kijkt blij? En welke boos? 

Hoe kijk jij blij? En ken je ook 
verbaasd of geschrokken?

Sociaal emotioneel 
We knutselen verrekijkers en 

worden onderzoekers in de jun-
gle. Welke dieren zie je allemaal?

Creatief 
We knutselen dierenmaskers. 

Welk dier wil jij worden?

Activiteitenrooster Mei 2020 - Thema: In de Jungle  
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 ont-

wikkeling, 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 23 Week 24 Week 25 Week 26

Maandag

Sociaal emotioneel 
Welke dieren wonen er in de jun-
gle ken jij de geluiden? We spelen 

samen het spel

Creatief
We knutselen een hele lange sssss-

slang

Taal
Wat leeft er in de jungle met de let-
ter A? En kennen jullie ook een dier 

met een B? enz.enz.

Motorisch 
We gaan apenkooi doen! Probeer 

de grond niet te raken!

Dinsdag

Cognitief 
We zien verschillende dieren uit het 
de jungle. Er wordt er 1 weggepakt. 

Welk dier is nu weg?

Sociaal emotioneel
Welk dier ben ik? Ik ben grijs, heb 

een lange slurf en ...........

Creatief 
We knutselen een papegaai door 
met onze handen te stempelen.

Taal
Kunnen we allemaal praten als een 

slang?? Ssssss

Woensdag

Zintuiglijk 
We voelen de verschillende huids-

tructuren van dieren. Welke huid 
hoort bij welk dier?

Cognitief
Groot en klein. Van wie zijn de kleine 
voetstappen en van wie zijn die hele 

grote?

Sociaal emotioneel
Welke dieren wonen er in de jungle 
ken jij de geluiden? We spelen sa-

men het spel

Creatief
We knutselen een olifant

Donderdag

Motorisch
We gaan met z’n alle kinder yoga 

doen en zetten rustgevende muziek 
op. Even ontspannen!

Zintuiglijk 
We gaan schminken! Welk dier wil jij 

worden?

Cognitief
Wie heeft er meer en wie heeft er 
minder drinken? Ligt de appel op 
of onder de tafel? Zit de bal in de 

beker of is hij uit de beker?

Sociaal emotioneel
Hoe ziet de jungle eruit denk je? Kan 
je hem tekenen? Daarna zoeken we 

samen plaatjes op

Vrijdag
Taal 

We lezen het boek krrrrrrrr okodil! En 
prikken daarna zelf de krokodil uit.

Motorisch
We hangen een touw op en slinge-

ren zoals tarzan door de jungle

Zintuiglijk
We happen visjes in een bak water. 

Wie durft de haai te vangen?

Cognitief
We gaan oversteken. Is het stop-
licht rood, moet je wachten, is het 

groen mag je oversteken

Activiteitenrooster Juni 2020 - Thema: In de Jungle
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 ontwikkelingsgebie-
den aan bod komen bij ieder kind. Dit doen wij door de ontwikkelingsgebieden van dag te laten verspringen in het rooster.


