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

Welkom Ties, Maup, 
Pleun, Flore, Gijs, 
Ruben, Teus, Liam 
en Elvi

Wat gezellig dat jullie bij ons komen 
spelen!!

Veel plezier op de basisschool!
Kleine kindjes worden groot…

Deze maand komen 
Charlie, Sam, Febe, Bo 

en Philene
voor het laatst spelen 

bij ons!

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

Marianne

Nog meer babynieuws! Marianne is in verwachting 
van haar derde kindje!
Gefeliciteerd Koen, Marianne, Juune en Fenne met 
jullie 3de wondertje!

Eind maart zal Marianne met zwangerschapsverlof 
gaan.
Femke zal tijdelijk de taken van Marianne over gaan 
nemen op kantoor. 

Verjaardagen
Hiep hiep hoeraaaa! Er is er een jarig hoera hoera, 
dat kun je wel zien dat ben jij!
• Op 10 november wordt Bo 4 jaar!
•  Op 10 november wordt Febe 4 jaar! 
• Op 12 november wordt Lucas 2 jaar!
• Op 13 november wordt Diem 2 jaar! 
• Op 21 november wordt Philene 4 jaar!
• Op 23 november wordt Marianne 34 jaar!
• Op 30 november wordt Viv 3 jaar!
• Op 17 december wordt Nova 1 jaar!
• Op 17 december wordt Bregje 37 jaar!
• Op 22 december wordt Charlie 4 jaar!
•
Van harte gefeliciteerd! 
Maak er een hele feestelijke dag van!



Loïs en Femke

Het zwangerschapsverlof van Femke zit er alweer bijna 
op. Per 9 november komt Femke weer fijn terug bij ons op 
het kinderdagverblijf. Helaas is het wel zo dat we hierdoor 
afscheid moeten nemen van onze lieve leidster Lois. Helaas 
kunnen we haar de uren niet bieden. Wat zullen we Loïs gaan 
missen, want wat past ze goed binnen ons team. Lieve Loïs, 
bedankt voor alles!! 

Kerstvakantie

Net zoals vorig jaar gaan wij op kerstavond (24 decem-
ber) en op oudjaarsdag (30 december) om 17.15uur 
sluiten. We willen jullie dan ook vragen om de kindjes voor 
17.15uur op te halen zodat onze leidsters ook op tijd thuis 
zijn om te genieten van de feestavond.
Komt je kindje niet in de kerstvakantie? Vergeet dit dan 
niet door te geven zodat je deze dag(en) tegoed houdt!

Gerald

Omdat we blij en dankbaar zijn voor onze lieve 
conciërge Gerald, willen we hem even via onze 
nieuwsbrief in het zonnetje zetten. Gerald bedankt 
voor jouw helende handen en dat je altijd voor 
ons klaar staat!! 

Je bent een topper!

Leidsterdag

Wij willen alle kindjes, ouders en de ouderraad bedanken 
voor de leuke cadeautjes en knutsels die we kregen op de 
dag van de leidsters!

Dankjulliewel!

Sinterklaas

De avonden zijn weer korter en het is weer vroeg 
donker. De kachel gaat aan en de lampjes branden 
binnen alweer vroeg. De gezellige wintermaanden 
komen er weer aan. Dat betekent dat Sinterklaas 
ook weer bijna in ons land komt! Waar wij normaal 
gesproken Sinterklaas op ons kinderdagverblijf 
verwachten, gaan we het dit jaar anders vieren. We 
zien geen geschikte mogelijkheid binnen de afstand-
norm om dit op de ‘normale’ manier te vieren. Dit 
jaar willen we alle kinderen een schoentje
 laten knutselen en dan hopen we dat Sinterklaas de 
schoentjes ’s nachts komt vullen. Natuurlijk zullen we 
het Sinterklaasfeest de weken dat hij in Nederland is 
volop vieren. We zullen pietengym doen, pepernoten 
bakken, knutselen en zingen in het thema van 
Sinterklaas. 
Kortom, we maken er nog steeds een gezellig en 
knus feest van! 



Ilse

Zoals jullie weten is Ilse zwanger. Omdat zwangeren 
vanaf het derde trimester van de zwangerschap 
extra risico lopen bij een positieve uitslag van 
Corona, mag je niet werken wanneer je geen 
afstand kan houden. Omdat in ons werk het bena-
deren en toelaten van de kindjes erg belangrijk is, 
zal Ilse vervroegd met zwangerschapsverlof gaan. 
Ilse werkt haar laatste dagje voor haar verlof op 27 
november. Lieve Ilse, geniet van jouw 
zwangerschap en jouw extra lange verlof! 

Spulletjes merken

Om te voorkomen dat spulletjes zoek raken
 vragen wij ouders om alles te voorzien van een 
sticker of label met naam. 
Voedingsbakjes, flesjes maar ook schoenen, jasjes 
en speentjes zien wij graag voorzien van sticker of 
label met naam.
Vooral ook in de schoenen en jasjes aan het begin 
van een nieuw seizoen. Niet alle kindjes herkennen 
hun eigen spulletjes.

Er zijn verschillende sites waar je labels of stickers 
kan bestellen zoals: www.koterkado.nl of 
www.goedgemerkt.nl 

Kinderboekenweek 2020

Van 30 september t/m 11 oktober was het kinderboe-
kenweek! We hebben veel boekjes gelezen samen en 
zijn een paar keer naar de bibliotheek geweest om 
boekjes te lenen.
Ook het peuteruurtje in de bibliotheek was een groot 
succes! Visie uit de bibliotheek:
Waarom is het zo belangrijk om je kind door middel 
van voorlzen aan te moedigen om later ook te lezen? 
Het maakt een groot verschil in het leven van kin-
deren en jongeren of ze lezen of niet. Want lezen is 
noodzakelijk voor leren, zeker het leren op school. Wie 
goed leest en verhalende en informatieve teksten 
begrijpt, kan kennis opdoen en zich ontwikkelen. Gaat 
het alleen om kennis? Nee, verhalen en gedichten 
helpen je kind en tiener ook om zich beter in te leven 
en om meer begrip te hebben voor anderen. Zo ko-
men zij beter mee in de samenleving.



Dierendokter 

Kabouterpad 



November Week 45 Week 46 Week 47 Week 48

Maandag
Zintuiglijk

Kun jij de gekleurde pillen in het 
bakje met de goede kleur doen?

Cognitief
We maken het werkblad: wat hoort 

bij de dokter?

Sociaal emotioneel
Vandaag zijn we de tandarts! Hoe 

gaat het met jouw tandjes. We 
poetsen samen onze tandjes

Creatief
We gaan een verlanglijstje maken. 
En knippen uit speelgoedboeken.

Dinsdag

Motorisch
We gaan de verschillende vormen 

uitknippen. Welke vorm is het moei-
lijkst?

Zintuiglijk
De grote kindjes maken ‘s ochtends 

een voelbord. De baby’s kunnen 
hier ‘s middags mee spelen

Cognitief
We plakken een kabouter in elkaar. 
Waar horen zijn benen, armen en 

baard?

Sociaal emotioneel
We doen de stoelendans op de 

muziek van sinterklaas. Wie heeft 
de

laatste stoel?? 

Woensdag

Taal
We leren het versje rode vlekjes. 

We schminken bij onszelf ook rode 
vlekjes en laten papa en mama 

schrikken!

Motorisch
We gaan op ziekenbezoek bij de 

poppen, maar de weg ernaartoe is 
best moeilijk met allerlei obstakels.

Zintuiglijk
We gaan pepernoten bakken. En.... 

opeten natuurlijk!!

Cognitief
Van groot naar klein. Zet jij de kind-
jes op de goede volgorde? En waar 

hoor jij in het rijtje?

Donderdag

Creatief
We maken samen een fles met 

glitters. We plakken deze goed dicht 
en geven dit aan een baby die ach-

teraan kan kruipen

Taal
We leren het versje van Hatsjie ik 

nies!

Motorisch
We doen pietengym!

Zintuiglijk
Vandaag bakken we pepernootjes 

en eten deze lekker op!

Vrijdag

Sociaal emotioneel
We gooien met de dobbelsteen. 

Welk lichaamsdeel heb je gegooit? 
Daar mag je een pleister opplak-

ken!

Creatief
We knutselen een poppetje dat 

niest. Kijk eens wat er gebeurd als 
we de tissue verven??

Taal
We maken zelf een boekje met een 
verhaal van sinterklaas. Teken jij de 

tekeningen erbij?

Motorisch
We doen het spelletje zakdoekje 
leggen. Maar dan niet met een 

zakdoek maar met de zak van Sin-
terklaas.

Activiteitenrooster november 2020 - Thema: Ziek en gezond met Sinterklaas
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.



December Week 49 Week 50 Week 51 Week 52

Maandag

Taal
Hoeveel Pieten kennen jullie? 

Hoofdpiet, Bakpiet... Elke Piet heeft 
een taak. Welke Piet bestaat nog 

niet en wat zou die dan doen?

Motorisch
We leggen lijnen en maken stipjes 
van tape op de grond. Bij de stipjes 
springen we. Houden jullie je even-

wicht?

Zintuiglijk
We gaan de kerstballen zoeken die 

de juffies verstoppen

Cognitief
We maken werkbladen van the-

ma ziek en gezond

Dinsdag
Creatief

We maken zelf een röntgenfoto 
van onze hand!

Taal
We praten over ziek zijn. Wat kunnen 
jullie er over vertellen? Ben je zelf wel 

een ziek geweest?

Motorisch
We schminken ons als rendieren en 
kerstmannen en dansen samen op 

de kerstmuziek

Zintuiglijk
We geven elkaar een ontspan-
nende kerst-massage. Gezellig 

samen onder de kerstboom.

Woensdag

Sociaal emotioneel
We leggen al onze schoenen op 
een hoop. Om de beurt mogen 

jullie raden van wie de schoenen 
zijn.

Creatief
Nijntje heeft de waterpokken,kunnen 

jullie rode stippels stempelen op 
Nijn?

Taal
We zitten in de kring. Om de beurt 
mogen jullie de kerstmuts op. Het 

kindje met de kerstmuts op het 
hoofd, verzint een woord wat met 

Kerst te maken heeft.

Motorisch
We leggen lijnen en maken stip-
jes van tape op de grond. Bij de 

stipjes springen we. Houden jullie 
je evenwicht?

Donderdag

Cognitief
We maken een werkblad. Wat 
hoort er bij zwarte piet en wat 

hoort er bij sinterklaas?

Sociaal emotioneel
We gaan elkaar verbinden en plak-

ken pleisters net zoals de dokter

Creatief
We bakken kerstkoekjes. Mmmm dat 

wordt smullen!

Taal
We lezen boekjes over kerst en 

praten over de kerstdagen. Wat 
gaan we allemaal doen?

Vrijdag
Zintuiglijk

Kunnen jullie de kerstman helpen 
en zelf cadeautjes inpakken?

Cognitief
We spelen poppendokter! Iedereen 

mag een knuffel meenemen en 
gaan deze onderzoeken en beter 

maken.

Sociaal emotioneel
Voor wie wil jij een mooie kerstkaart 
maken? We maken hem en vragen 
papa en mama hem op te sturen

1ste kerstdag

Activiteitenrooster December 2020 - Thema: Ziek en gezond met kerst.
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 mo-
ment 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.


