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

Op 6 januari wordt Flo 3 jaar!
Op 6 januari wordt Janneke 42 jaar!
Op 13 januari wordt Nina 4 jaar!
Op 18 januari wordt Sam 3 jaar!
Op 24 januari wordt Sam 1 jaar!
Op 27 januari wordt Tobias 4 jaar!
Op 7 februari wordt Vince 3 jaar!
Op 10 februari wordt Emma 4 jaar!
op 12 februari wordt Ilse 28 jaar!
Op 14 februari wordt Nini 4 jaar! 
op 16 februari wordt Marjolijn 44 jaar!
Op 18 februari wordt Adelisa 1 jaar!
Op 18 februari wordt Jimi 1 jaar!
Op 19 februari wordt Bram 4 jaar!
Op 25 februari wordt Boaz 2 jaar!

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

Nieuwsbrief Januari | Februari 2020

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

Yven, Elvi, Leo Niene, Julian en 
Suze

Welkom lieve jullie!
Wat gezellig dat jullie bij ons komen spelen!!

Kleine kindjes worden groot…

Deze maand komen Nina, 
Tobias, Emma, Nini en Bram
voor het laatst spelen bij 

ons!
Wat zullen we jullie gaan missen!Bedankt voor alle 

fijne en gezellige momenten samen!
Heeeeeel veel plezier op 

de basisschool!! 

Namens team 
Janneke’s Trots wensen 
wij jullie heeele fijne 
feestdagen en een 
gelukkig, speels en 
waardevol 2020!! 



Voorleesdagen

Van 22 januari t/m 1 februari 2020 
zijn weer de Nationale 
voorleesdagen!Natuurlijk gaan 
wij hier ook weer aandacht aan 
besteden. Samen een boekje 
lezen en plaatjes 
bekijken, het is voor jong en 
oud vaak een heerlijk en 
rustgevend moment.

Voorlezen is niet alleen plezierig, het is belangrijk voor de 
ontwikkeling van je kind. Het prikkelt de fantasie en stimu-
leert onder meer de taal- en spraakontwikkeling en de soci-
aal-emotionele vaardigheden. 

Wij zullen die weken veel boekjes lezen en we gaan  op 30 
januari een bezoekje brengen aan de bibliotheek! Kinderen 
die dan bij ons spelen vanaf 3 jaar mogen mee.  

Gesloten dagen 2020

Woensdag 1 januari Nieuwjaarsdag
Maandag 13 april 2e paasdag
Maandag 27 april Koningsdag
Dinsdag 5 mei Bevrijdingsdag
Donderdag 21 mei Hemelvaart
Maandag 1 juni Pinkstermaandag
Vrijdag 25 december 1e Kerstdag

Vakantiedagen doorgeven

We vragen jullie om voor 1 februari 2020 de vakantiedagen die buiten jullie contract vallen aan ons door 
te geven. Door de verschillende contractvormen (aantal weken) is het voor iedereen verschillend hoeveel 
weken opvang en vakantie jullie kind(eren) hebben. 
Wij dienen uiterlijk voor 1 februari 2020 van jullie te horen welke dagen jullie geen opvang nodig hebben. 
Dit kunt u mailen naar Marianne en Bregje naar info@jannekestrots.nl 
Let op! Indien wij de vakantiedagen niet tijdig van u ontvangen hebben, zijn wij ge-
noodzaakt deze voor u in te plannen!!



GGD inspectie

Op 4 november heeft de GGD ons weer een jaarlijks 
onverwacht bezoekje gebracht. Zij heeft onze leidsters 
geobserveerd en onze administratie doorgenomen 
en de aan de hand daarvan een rapport opgesteld. 
Wij zijn erg TROTS op dit prachtige rapport!
Nieuwsgierig geworden? Je kunt hem hier lezen!

Carnaval

Van vrijdag 21 t/m  dinsdag 25 februari vieren wij 
carnaval! alle kindjes en leidtsers 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 
waneer je dit minimaal 2 weken vantevoren door-
geeft houdt je deze dag tegoed!

Schoenen  

Omdat onze kruipertjes ook graag mee naar buiten 
gaan, is het fijn wanneer deze kinderen met schoe-
nen gebracht worden. Met dit koude en natte weer, 
kunnen we niet zonder schoenen naar buiten. 

Omdat kinderen graag zoveel mogelijk zelf willen 
doen en wij dit graag willen stimuleren, is het fijn als 
kinderen makkelijke schoenen aan hebben, die ze 
zoveel mogelijk zelf aan kunnen doen. Dit is bevor-
derlijk voor de zelfredzaamheid, het zelfvertrouwen, 
de fijne motoriek en de sociale ontwikkeling want 
elkaar helpen vinden we ook belangrijk. 

Wijziging uurtarief 

Even een reminder! Vergeet het nieuwe uurtarief niet 
aan te passen op mijntoeslagen.nl

Carnival
characters

Fotograaf

Maandag en dinsdag .3 en 4 februari komt de 
fotograaf. Kinderen die deze dag 
niet bij ons spelen, zijn welkom 
om hier even voor terug te komen. 
Spreek met de leidster even af welke 
tijd het beste uitkomt. Say cheeeeese!! 



Januari Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5

Maandag
Taal

Op - Onder. Vol - leeg. Kun jij 

de plaatjes goed plakken?

Motorisch
We rijgen pinda’s aan een slinger 

en maken pindakaas ballen voor 

buiten.

Zintuiglijk
 We gaan lekker kliederen met 

scheerschuim.

Cognitief
Kan jij 5 kindjes op volgorde 

zetten van groot naar klein?  En 

waar hoor je zelf in het rijtje?

Sociaal emotioneel
We gaan tandenpoetsen. Kan jij 

dat al helemaal zelf?We chec-

ken elkaars tandjes. 

Dinsdag

Creatief
We tekenen onze handjes en 

knippen er zelf wantjes van en 

beplakken ze met stof.

Taal 
We gaan letters leren. Welke let-

ters horen bij jouw naam? Zoek ze 

uit op tafel.

Motorisch
We gaan dansen! Ken jij het 

dansje van de pinguin dans? We 

gaan hem leren!

Zintuiglijk 
We gaan fruit proeven met een 

blinddoek. Welk stuk fruit herken 

je?

Cognitief 
We leren het versje van onze 

ogen en doen mee met het 

versje. Kan jij al knipogen?

Woensdag
Sociaal emotioneel
Ik ben een jongetje en jij een 

meisje. Waarin verschillen wij?

Creatief 
We gaan onszelf tekenen. Welke 

kleur haar heb jij? Waar zitten je 

ogen en waar je neus?

Taal
We zitten in de kring. Alle meisjes 

mogen staan, alle kindjes met 

kort haar mogen staan. enzenz.

Motorisch 
We doen het spiegelspel. Ga 

tegenover elkaar staan en be-

weeg. Doe elkaar om beurten 

na. 

Zintuiglijk 
We doen het spelletje, Tik tik wie 

ben ik??

Donderdag

Cognitief
Waarmee kunnen we horen? 

En waarmee kunnen we voe-

len? Maak het werkblad

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
Papa vinger, papa vinger 

waaar ben jij? Ik ben de duim! 

Ik ben de duim! Zo noem je mij. 

We leren hoe we onze vingers 

noemen.

Motorisch 
Hoooofd, shouders, knie en teen, 

knie en teen. Doen jullie alle-

maal mee?? 

Vrijdag
Zintuiglijk

We kriebelen elkaar met een 

veer. Waar kriebel ik jou??

Cognitief 
We doen het kleurenspel. Alle 

kindjes met een rode trui gaan 

staan!

Sociaal emotioneel
Wie is het? De juf zet je tegen-

over een ander kindje. Met een 

blinddoek op raadt je wie er 

tegenover je zit.

Creatief
Rad van fortuin! Draai aan het 

rad en pak het lichaamsdeel 

wat je draait en plak dit op jouw 

poppetje

Taal
We doen schipper mag ik 

overvaren. De juf kiest met 

welke lichaamsdelen je aan de 

overkant moet komen.

Activiteitenrooster Januari 2020 - Thema: Ik en mijn lichaam
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.



Februari Week 6 Week 7 Week 8 Week 9

Maandag

Creatief 
We knutselen ons lichaam in klei. Waar 

zitten je benen? Kan je er ook handen en 

voeten aan maken?

Taal
We leren het versje van duimelot en 

ringeling

Motorisch
Polonaise! De juf noemt een cijfer. Kun-

nen jullie een polonaise maken met het 

aantal kindjes die de juf noemt?

Zintuiglijk 
We spelen over de streep. Alle blonde 

kindjes mogen over de streep, alle meis-

jes mogen over de streep enz.

Dinsdag

Sociaal emotioneel 
Waar zijn deze voorwerpen voor? En wat 

kan het gevaar zijn van deze voorwer-

pen? 

Creatief 
We knutselen een carnvalshoedje 

met een rond bakje of bekertje!

Taal 
We gaan letterkoekjes bakken.  Kun jij 

je eigen naammaken? En kan je ze ook 

OPETEN?

Motorisch
We tekenen onze familie. Met wie woon 

je in huis?

Woensdag
Cognitief

Welke woordjes kunnen we al in het 

engels?? We leren er nog meer! 

Sociaal emotioneel
Vandaag gaan we onszelf meten. Met 

werkblad ik meet mijn lichaam. We me-

ten mijn haren, handen en voeten

Creatief
We knutselen een carnvalssteek, zetten 

deze op en lopen alvast de polonaise!

Taal
We zingen het liedje van dit zijn mijn 

wangetjes en dit is mijn kin. Daarna 

schminken we ons gezichtje wat wil je 

op je wang?

Donderdag Zintuiglijk
We spelen blindemannetje

Cognitief
We maken werkbladen van het thema 

lichaam

Sociaal emotioneel
We doen het emotie spel! 

Creatief 
We tekenen de omlijning van ons 

lichaam op een groot vel. Kun jij jezelf 

verder intekenen? 

Vrijdag

Motorisch
We gaan met z’n allen kinder yoga doen 

en zetten rustgevende muziek op. Even 

ontspannen!

Zintuiglijk
We gaan elkaar lichaamsdelen vergelij-

ken. Wiens handjes zijn groter of kleiner? 

Wie heeft er warme handjes? Wie heeft 

er koude voetjes? 

Cognitief
Wie heeft er meer en wie heeft er min-

der drinken? Ligt de appel op of onder 

de tafel? Zit de bal in de beker of is hij uit 

de beker?

Sociaal emotioneel
Kun jij tegen kietelen? En de juf? 

Activiteitenrooster Februari 2020 - Thema: Ik en mijn lichaam
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.



Januari

THEMA: IK EN MIJN LICHAAM
Woe 1 januari is het nieuwjaarsdag en is het

kdv gesloten

22 januari t/m 1 februari zijn de Nationale
Voorleesdagen 2020

Donderdag 30 januari bezoeken we de bieb 
met de kinderen vanaf 3 jaar die bij ons spe-

len die dag.

Mei

THEMA:  IN DE JUNGLE  

Bevrijdingsdag: dinsdag 5 mei  is het kdv 
gesloten

 
Zon 10 mei is het moederdag!

Maandag 11 mei t/m donderdag  14 mei zijn de 
10 minutengesprekken. 

Hemelvaartsdag: don 21 mei is het kdv gesloten. 
 Zon 31 mei is het 1ste pinksterdag en 1 juni is het 

pinkstermaandag. Deze dag is het kdv gesloten.

September

THEMA: INSECTEN EN KRIEBELBEESTJES

Din 15 september gaan we op uitstapje naar 
het kabouterpad. Alle kindjes vanaf 2,5 jaar 

mogen mee. 

Don 17 september is het dag van de leidster 

21 september begint de herfst

Februari

THEMA: IK EN MIJN LICHAAM 

Op 3 en 4 februari komt de fotograaf foto’s 
maken van alle kindjes! 

Carnaval is van 21 februari t/m 25 feburari. De 
kindjes en juffen mogen verkleed komen

Vrij 14 februari is het valentijnsdag
 

Juni

THEMA:  IN DE JUNGLE  

2e pinksterdag:  Ma  1 juni  is het kdv gesloten. 

Zon 14 juni vieren wij ons zomerfeest en open 
dag! Iedereen is welkom. 

Zon 21 juni is het vaderdag en begint de zomer

Oktober

THEMA: INSECTEN EN KRIEBELBEESTJES

Zon 4 oktober is het dierendag 

Zat 31 oktober is het Halloween

Maart
THEMA: ZAAIEN EN PLANTEN

Op 21 maart begint de lente
Juli

THEMA: VERKEER

Kermis Uden is van 17 t/m 26 juli. Alle kindjes 
ouder dan 2,5 jaar gaan gezellig een keertje 

mee! 

De bouwvak is van 25 juli t/m 15 augustus 

November

THEMA:  ZIEK EN GEZOND   

Op zat 14 november komt Sinterklaas in ons 
land

Op don 26 november brengt Sinterklaas een  
bezoekje 

April

THEMA:  ZAAIEN EN PLANTEN

Zon 5 april is onze paasactiviteit. Iedereen is 
van harte welkom! 

Maa 13 april is het 2e Paasdag en is het kdv 
gesloten.

Don 16 april gaan we naar de kinderboerderij.
 Alle kinderen ouder dan 3 jaar mogen mee. 

Koningsdag: Ma 27 april is het kdv gesloten. 

Augustus THEMA: VERKEER December

THEMA:  ZIEK EN GEZOND   

21 december start de winter.

Don 24 december sluit het kdv om 17.15 uur 
vanwege kerstavond.

Kerstmis vrij 25 en zat 26 december zijn wij 
gesloten

In week 52 hebben wij iedere dag een 
kerstontbijt of kerstlunch.

Don 31 december sluit het kdv om 17.15 uur 
vanwege oudjaarsdag

. 

Jaarplanning 2020
Wijzigingen voorbehouden. Data kunnen afwijken ivm weersomstandigheden of andere onvoorziene zaken


