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

Welkom 
Noar en Sepp

Wat gezellig dat jullie bij ons komen spelen!!

Veel plezier op de basisschool!
Kleine kindjes worden groot…

Deze maand komen Bram, 
Jezz, Ot, Ivy, Annebel, Finn, 

Maud en Lev
voor het laatst  
spelen bij ons!

Wat zullen we jjullie gaan missen!
Heeeeeel veel plezier op 

Senna

Op 30 april is Senna bevallen van een 
prachtige zoon: Sepp!! Senna is nog heeeel erg 
aan het genieten van haar verlof en komt 
halverwege augustus weer terug. 
Lieve Senna, we missen je maar geniet nog lekker 
van je prachtige gezinnetje!!

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

• Op 1 juli wordt Bram 4 jaar! 
• Op 4 juli wordt Isabelle 2 jaar!
• Op 13 juli wordt Milan 1 jaar!
• Op 27 juli wordt Ties 1 jaar! 
• Op 26 juli wordt juf Debby 33 jaar!
• Op 1 augustus wordt Ot 4 jaar! 
• Op 1 augustus wordt Noud 2 jaar! 
• Op 2 augustus wordt Lev 4 jaar! 
• Op 4 augustus wordt Fenne 2  jaar! 
• Op 4 augustus wordt Donny 2 jaar! 
• Op 8 augustus wordt Keesje 2 jaar! 
• Op 8 augustus wordt Bodhi 3 jaar! 
• Op 12 augustus wordt Lyve 1 jaar! 
• Op 13 augustus wordt Julian 1 jaar!
• Op 15 augustus wordt juf Marijke 42 jaar! 
• Op 16 augustus wordt Leo 1 jaar! 
• Op 20 augustus wordt Niene 1 jaar! 
• Op 21 augustus wordt Eddy 2 jaar! 
• Op 22  augustus wordt Louw 1 jaar! 
• Op 22 augustus wordt Annebel 4 jaar! 
• Op 22 augustus wordt Maud 2 jaar! 
• Op 23 augustus wordt Finn 4 jaar! 
• Op 28 augustus wordt Dani 2 jaar! 

Van harte gefeliciteerd! 



Verlof Senna en Femke

Senna is ondertussen al heerlijk van haar ver-
lof aan het genieten. Femke is inmiddels ook 
met zwangerschapsverlof. We zullen ze nog 
een tijdje moeten missen.
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!

Vakantie Kantoor

Tijdens de vakantie van Marianne en Bregje zal Marjolijn 
op kantoor mee draaien met hen om de mail en vragen 

vanuit jullie mee op te pakken. 

Natuurlijk kunnen jullie met vragen of 
opmerkingen ook altijd bij onze leidsters terecht.

Compensatie Corona

Ondertussen hebben jullie de compensatie van 
ons ontvangen. Rond 8 juli zullen jullie het 
resterende bedrag van de belastingdienst
 ontvangen.  
Op www.svb.nl kun je met je digid inloggen en 
kijken wat je terug gaat ontvangen van de 
belastindienst.

Erjona

Hoeraaaa! Misschien hebben jullie onze vlag buiten al zien hangen want onze 
Erjona is nu officieel geslaagd!
Erjona, die al 3 jaar bij ons stage loopt, heeft haar opleiding met succes afge-
rond. We zijn kei TROTS op haar!! 
Gefeliciteerd Erjona, wat zijn we TROTS! Zo knap hoe je het allemaal doet met je 
dochtertje Adelisa en dan nog zonder vertraging je school af te maken!! We zijn 
dan ook superblij dat we je in ons team mogen hebben!



Afscheid

In de afgelopen periode hebben Marjanne en 
Margriet hun laatste ouderraadvergadering bij 
ons bijgewoond. We willen jullie ook nog via de 
nieuwsbrief enorm bedanken voor het 
meedenken. Voor jullie inzet. En jullie tijd en 
energie die het kinderdagverblijf ten goede zijn 
gekomen. 

Bedankt lieve mamas! 

Onze ouderraad

Even voorstellen:

Hallo ouders/verzorgers van Janneke’s Trots,

Ik wil mijzelf graag even voorstellen als nieuwste lid van de ouderraad. Ik ben Senna Huisman, moeder van Lune 
(2 jaar). Getrouwd met Martijn en samen (met onze kat) wonen we fijn in Uden zuid. Ik ben docent biologie op een 
middelbare school in Helmond.

Janneke’s trots voelt voor ons heel vertrouwd, Lune 
gaat ook altijd met veel plezier naar “de kindjes”. 
Zelfs in het weekend is er wel eens teleurstelling als 
ze die dag niet kan gaan. Wij als ouders maar zeker 
Lune is daarom heel blij dat Janneke’s trots weer 
volledig open is!

Ik ben lid van de ouderraad (OR) geworden omdat 
ik het belangrijk vind om mee te denken over het 
beleid van Janneke’s Trots. Bij de OR kun je als ouder 
je stem laten horen, meedenken over activiteiten, 
kritisch zijn, tips aandragen en je betrokkenheid to-
nen. Hier wordt dan ook echt wat mee gedaan en je 
mening en inzet worden gewaardeerd. We bespre-
ken elke keer een stukje van het beleid, evalueren de 
afgelopen periode en activiteiten en brainstormen 
over mogelijke verbeteringen. Dit alles in een pretti-
ge, gezellige sfeer met een lekkere kop thee of koffie.

Lijkt jou dit ook wel wat? Neem dan contact op met 
de ouderraad en dan ben je er de volgende verga-
dering ook gezellig bij: ouderraadjannekestrots@
live.nl



10 minuten gesprekken

De afgelopen periode van Corona, waarin we veel kinderen 
geen opvang mochten bieden, hebben we geen observaties 
geschreven. Aangezien de observaties de leidraad zijn voor 
onze 10minutengesprekken en de 1,5 meter afstand nog steeds 
geldend is, hebben we besloten de 10 minutengesprekjes voor 
dit jaar af te gelasten. Bij het halen en brengen ervaren 
leidsters (en ouders naar verluid) een goede en warme 
overdracht waarin een goede communicatie is. 
De kinderen voelen zich gelukkig weer helemaal thuis, vriendjes 
en vriendinnetjes zijn weer aanwezig en in de thuissituatie is 
veelal de rust weer wedergekeerd. De observaties zijn inmiddels 
dan ook weer begonnen. 
Mochten er bijzonderheden naar voren komen, wordt je hiervan 
natuurlijk op de hoogte gesteld door de mentor. Als je wil, kun je 
een kopie krijgen van de observatie. 
Geef dit aan bij de leidster of mentor van je  kind(eren). 
Wanneer je toch de behoefte aan een gesprek hebben, geef 
dit ook aan. Dit geldt natuurlijk ten alle tijden.  Een goede open 
communicatie is ontzettend belangrijk voor een goed 
vertrouwen en een goede en persoonlijke verstandhouding 
samen. 2 elementen die wij als kinderdagverblijf ontzettend 
belangrijk vinden. 

Marianne gaat trouwen!!

Vrijdag 3 juli zal Marianne haar Jawoord geven 
aan de man van haar dromen!! 
We wensen jullie een prachtige en liefdevolle 
dag en een huwelijk vol geluk, liefde en plezier 
samen!!
Liefs je collega’s 

Hitteplan

De zomer is begonnen en dus stijgen de temperaturen!
Op dagen dat het heel warm is werken wij volgens ons hitteprotocol. 
Wij houden de kindjes extra in de gaten.  We zorgen dat ze zich niet te 
druk maken  en dat zij meer dan normaal drinken. 

We proberen uiteraard onze ruimtes zo koel mogelijk te houden door de gordijnen zo veel mogelijk dicht te houden 
en door ventilatoren. Op het buitenterrein hangen onze schaduwdoeken en zorgen wij voor genoeg verkoeling door 
middel van sproeiers. Zwembadjes gebruiken wij niet ivm verdrinkingsgevaar.

Baby’s vallen zeker onder de risicogroep en voor hen proberen wij ook zoveel mogelijk verkoeling te zoeken en doen 
wij soms wat extra water in de fles.



Juli Week 27 Week 28 Week 29 Week 30 Week 31

Maandag

Zintuiglijk 
We maken een file van 

verschillende auto’s. Ogen 
dicht en weer open. Welke 

auto is nu weg?uto is nu 
weg?

Cognitief
File! We maken een file. Auto 
1 is rood, auto 2 is geel, auto 
3 is groen. Kan jij dit herha-

len?

Sociaal emotioneel
We gaan leren oversteken. 
We wandelen een stukje en 
oefenen hoe je veilig over-

steekt.

Creatief 
We knutselen een stoplicht 
door rood, oranje en groen 
papier te scheuren en op te 

plakken.

Taal
We kijken naar een vertel-

plaat, welke vervoermiddelen 
ken jij?

Dinsdag

Motorisch 
We tekenen een weg met 
stoepkrijt en gaan er met 

autootjes over rijden

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

door heen lopen 

Cognitief 
Ik ga op vakantie en neem 
mee..... Kan jij de volgorde 

goed onthouden?

Sociaal emotioneel
Stap maar in! We maken een 
lange trein en iedereen mag 
mee! Waar wil jij naartoe met 

de trein?

Creatief
We knutselen een autsotuur 

van een papieren bord.

Woensdag

Taal
We praten over vervoer-

middelen. Welke ken jij? En 
heb je wel eens in de trein 

gezeten? Of in de bus of een 
vliegtuig?

Motorisch 

    We doen stoelendans!e-
lendans!

Zintuiglijk
We happen uit een bak wa-
ter de autodrop. Wie kan ze 

allemaal pakken?

Cognitief
We maken werkbladen in 

hWe maken werkbladen in 
het thema verkeer.rkeer.

Sociaal emotioneel
We gaan wandelen en kijken 
naar verschillende verkeers-

situaties verkeerssituaties

Donderdag

Creatief
We knutselen een helicop-
ter van een stukje van een 

eierdoos.

Taal
We leren het versje van het 

stoplicht.

Motorisch 
We tekenen een weg met 

een autootje waar een stift 
aan vastgeplakt zit.

Zintuiglijk 
We spelen de toverdoek.

Wat missen we als de doek 
weggaat?

Cognitief
Van groot naar klein. Zet jij de 

kindjes op de goede volg-
orde? En waar hoor jij in het 

rijtje?

Vrijdag

Sociaal emotioneel 
We bouwen onze eigen tent 
met doeken en spullen die 

we kunnen vinden en

Creatief 
We knutselen een weg van 

de eerste letter van onze 
naam.

Taal
Hoor je dat?? Welke voertuig 

maakt dat geluid?

Motorisch
Kun jij het stoepkrijt parcours 
volgen? We gaan zigzaggen, 

slingeren en springen

Zintuiglijk
Welke geluiden uit het ver-

keer herken je? De juffies 
laten de geluiden horen.

Activiteitenrooster juli 2020 - Thema: Het verkeer 
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.



Augustus Week 32 Week 33 Week 34 Week 35

Maandag Motorisch
We bakken kleine appelflapjespjes

Zintuiglijk
 Kun jij de juiste kleur auto parkeren 

op de juiste kleur parkeerplaats?

Cognitief
We maken onze eigen puzzel en 

plaatje zelf in stukken. Kan jij hem 
daarna weer goed neerleggen? 

We maken onze eigen puzzel

Sociaal emotioneel
Groot en klein. Leg de eendjes op 

volgorde van groot naar klein

Dinsdag

Taal 
Weet jij wat het is? Er liggen allerlei 

voorwerpen in een kring die met 
verkeer te maken hebben. 

Motorisch
We volgen de lijnen achter de auto 

aan. Kan jij netjes over het lijntje?

Zintuiglijk 
Kun jij horen wat het is? De juffies 
laten je het geluid van een auto 

horen, of een trein, of….

Cognitief 
Welke rups is het langst?Kun jij de 
plaatjes van de rupsen opplakken 

van groot naar klein?

Woensdag

Creatief 
We knutselen een vrachtwagen 
van een eierdoosje.en van een 

eierdoosje.

Taal
Weet jij wat er op de woordkaarten 

staat?

Motorisch 
Treintjes! We dansen door de 

ruimte. De juf noemt een cijfer. 
Kunnen jullie een treintje maken 
met het aantal kindjes die de juf 

noemt?

Zintuiglijk 
Kun jij de spaghetti wormen in de 

zandbak vinden?

Donderdag

Sociaal emotioneel 
We gaan wandelen en gaan op 
zoek naar verkeersborden. Wat 

betekenen ze?

Creatief
We knutslelen een zebrapad

Taal
Kun jij misschien al rijmen? Wat 

rijmt er op bus? Of trein? Of stoep?

Motorisch 
Kun jij springen als een sprinkhaan? 
Kriebelen als een spin?Vliegen als 
een vlinder? Zoemen als een bij?

Vrijdag
Cognitief 

gen de lijnen achter de auto aan. 
Kan jij netjes over het lijntje?

Sociaal emotioneel
Vandaag kneden we ons deeg en 

maken we onze eigen pizza

Creatief 
We knutselen een kiepauto. Eentje 

die echt kan kiepen

Taal
Wat zie je allemaal op de vertel-

plaat staan?

Activiteitenrooster Augustus 2020 - Thema: Het verkeer
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.


