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

Welkom Will, Vince, Jolijn 
en Sophie

Wat gezellig dat jullie bij ons komen spelen!!

Veel plezier op de basisschool!
Kleine kindjes worden groot…

Deze maand komen Lux en 
Wendell

voor het laatst  
spelen bij ons!

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

Femke

Hoeraaa Peerke en Guus hebben er een broer-
tje bij!! Op 27 juli is Femke bevallen van een zoon 
TEUS!
Geniet van jullie prachtige gezin Femke en Peer!
We moeten Femke nog eventje missen terwijl zij 
lekker van haar velof geniet!
We zien Femke in november weer terug op de 
groep!

Verjaardagen
Hiep hiep hoeraaaa! Er is er een jarig hoera hoera, 
dat kun je wel zien dat ben jij!
• Op 8 september wordt Senna 36 jaar!
•  Op 10 september wordt Wendell 4 jaar! 
• Op 12 september wordt Kenny 3 jaar!
• Op 24 september wordt Carmen 3 jaar! 
• Op 28 september wordt Feline 3 jaar!
• Op 28 september wordt Gerald 58 jaar!
•	 Op	28	september	wordt	Steffi	25		jaar!
• Op 29 september wordt Femke 34 jaar!
• Op 1 oktober wordt Quinty 2 jaar!
• Op 10 oktober wordt Daaf 3 jaar!
• Op 12 oktober wordt Elvi 1 jaar!
• Op 16 oktober wordt Hanne 36 jaar!
• Op 17 oktober wordt Mees 3 jaar!
• Op 17 oktober wordt Vays 1 jaar!
• Op 21 oktober wordt Ayo 2 jaar!
• Op 23 oktober wordt Erjona 23 jaar!
Van harte gefeliciteerd! 
Maak er een hele feestelijke dag van!



Dag van de leidster

Onze lieve leidsters hebben een belangrijke taak in 
de opvang en een stukje van de opvoeding  van jullie 
kinderen. 
Zij pakken deze taak dan ook heel serieus op. Onze 
leidsters	zijn	allemaal	betrokken	en	flexibel	en	maken	
iedere dag gezellig. Jullie kind(eren) staat voor ons 
altijd op de eerste plaats.  
Op donderdag 17 september is het de dag van de 
leidster. Doen jullie mee? Het is leuk als onze leidsters 
die dag in het zonnetje gezet worden. 

Reservekleertjes

Een knoei ongelukje kan natuurlijk altijd ge-
beuren bij kleine kinderen. 
Daarom willen we jullie vragen reservekleer-
tjes in het tasje te doen van jullie kinderen. 
Mocht het ooit mis gaan dan kunnen ze weer 
eigen schone kleertjes aan.

Heb je ooit kleren over die je weg wil doen? 
Vooral grote broeken en onderbroeken zijn 
bij ons van harte welkom!

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.

Er zijn verschillende sites waar je labels of 
stickers kan 

bestellen zoals: www.koterkado.nl of 
www.goedgemerkt.nl 

Stagiaires

Misschien zijn jullie ze al tegen gekomen op de groep want vanaf eind augustus zijn de stagiaires weer begonnen.

Kelly loopt op dinsdag en donderdag stage in het speelpaleis.
Gwen kennen jullie misschien van vorig jaar nog. 
Zij loopt nog tot 26 oktober stage op maandag en dinsdag in de speelvilla.j
In september start Kristel op woensdag in het speelpaleis. 

Wij wensen jullie heel veel stageplezier!

Trakteren

Hieperdepiep hoera! 
Je kindje is jarig en dit vieren 
we uiteraard ook bij Janneke’s Trots! 
Wij vragen ouders hierbij wel om ivm met corona een 
voorverpakte traktatie mee te geven. 
  Wij begrijpen dat een volledig gezonde   
  traktatie dan lastig wordt maar    
  denk bijvoorbeeld aan een knijpfruitje   
  of danoontje enz. 
   



Brrrr koud!

Langzaam aan wordt het steeds kouder. De 
najaars kleding  komt weer tevoorschijn. Het is op 
onze slaapkamers ook koel in de herfste en win-
ter	dus	is	het	fijn	wanneer	de	kindjes	een	slaap-
zak en/of een pyamabroekje meenemen.
Denken jullie er ook aan om de nieuwe garderobe 
te merken met naam? Dan weten wij ook welke 
spulletjes bij welk kindje horen.

Vacature Ouderraad 

Wij zijn op zoek naar enthousiaste 
ouders!

Wil jij meepraten over de zorg voor onze kinderen?
Vind jij het leuk om activiteiten mee te organiseren?
Kortom, kom jij ons versterken bij de ouderraad?

De ouderraad van Janneke’s Trots is dringend op zoek 
naar een leuke papa of mama. Samen met Marianne, 
Bregje	of	Janneke	komen	we	6x	per	jaar	bijeen	om	
in alle openheid te praten over het welzijn van onze 
kinderen bij Janneke’s Trots. Hierbij kun je denken aan 
de pedagogische kwaliteit, veiligheid, maar ook aan 
beleid en de tarieven. We geven eerlijke feedback en 
adviseren over actuele onderwerpen. 

Daarnaast ondersteunen we Janneke’s Trots bij het 
organiseren van de leuke open dag, lampionnen-
optocht en de paasactiviteit. Heel gezellig en deze 
evenementen geven ons ouders de gelegenheid om 
eens met elkaar bij te praten. 
Met de activiteiten van de ouderraad is niet veel tijd 
gemoeid. Deelname is leerzaam, maar ook gezellig. 
Zo zorgen we er samen met Janneke’s Trots voor dat 
onze	kinderen	een	hele	fijne	plek	hebben!

Kortom, niet aarzelen, gewoon doen!

Stuur een mailtje naar: ouderraadjannekestrots@live.
nl en zij nemen contact met je op!

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. 

Ilse

Hiep hoeraaa! Ilse is zwanger!! Zij en haar vriend Tom 
zullen in maart 2021 ouders worden.

Lieve Ilse en Tom, 

Gefeliciteerd met dit geweldige nieuws!
Geniet van je zwangerschap Ilse! 

Liefs van  je collega’s



September Week 36 Week 37 Week 38 Week 39

Maandag
Creatief 

We knutselen een bezig bijtje. 
Wat maakt een bij?

Taal
We lezen rupsje nooitgenoeg en leren 

het liedje van rupsje nooitgenoeg 
met het dansje erbij

Motorisch
Kun jij de wormpjes van chenille-

draad pakken met een wasknijper? 

Zintuiglijk
 We maken ons eigen blote voeten 

pad met steentjes, bladeren, modder 
enz. en gaan hierdoor heen lopen  

Dinsdag

Sociaal emotioneel
Hey wat staat er op de rug van 
het lieveheersbeestje? Hoeveel 

stippen tel jij? Leg jij de lieve-
heersbeestje op volgorde van de 

hoeveelheid stipjes?

Creatief 
We verven met een vliegenmepper.

Doe er maar verf op en PATS sla maar 
op het papier 

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

Doen jullie mee?

Motorisch
We lezen het boek van de Berenjacht 
en we gaan ook écht samen op be-

renjacht!

Woensdag

Cognitief
We kleuren de slakken en knip-

pen ze uit. Welke slak is het 
grootst? Plak maar op!

Sociaal emotioneel
    We lezen het versje van blauwtje en 
geeltje en wij mengen blauw en geel 

water. Wat zal er gebeurenndans!

Creatief 
We knutselen een rups van een was-

knijper en ponpons..

Taal
We leren het liedje: Herfst, herfst wat 
heb je te koop! En leren het dansje 

wat erbij hoort

Donderdag

Zintuiglijk 
Kun jij de diertjes pakken door 

het spinnenweb heen?

Cognitief
Hoe hoog springt een sprinkhaan? 
We maken een werkblad. Kan jij zijn 

sprongen volgen?

Sociaal emotioneel 
Waar zijn deze voorwerpen voor? En 
wat is het gevaar van deze voorwer-

pen? 

Creatief
We maken een herfstboom! Je hand 
is de boom. Plak jij de blaadjes van 

buiten eromheen?

Vrijdag

Motorisch
We maken met tape een spin-
nenweb op de grond. Kan jij net 

als een spin over het web lopen?

Zintuiglijk
We maken een rupsje van druiven en 

smullen deze lekker op.

Cognitief 
Wat doen bijen eigenlijk de hele dag? 
En wat maken ze? Waarom zijn bijen 

belangrijk?

Sociaal emotioneel
We zingen het versje van hompeltje 

en pompeltje 

Activiteitenrooster september 2020 - Thema: Insecten en kriebelbeestjes
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.



Oktober Week 40 Week 41 Week 42 Week 43 Week 44

Maandag

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

jij blij? En ken je ook verbaasd 
of geschrokken?e maken 

onze eigen puzzel

Sociaal emotioneel
We doen het lieveheersbeest-

jes spel!

Creatief 
We knutselen vlindertjes met 

vlinderpasta!

Taal
We gaan letterkoekjes snoe-

pen. Kan jij je eigen naam 
vinden tussen de letters? En 

kan je ze ook OPETEN?

Motorisch
We spannen van wol spin-
nenwebben onder de tafel 

en tussen de stoelen. Kruipen 
jullie er doorheen

Dinsdag

Zintuiglijk 
Wat voel je in de bak met 
kastanjes en bladeren? Zit 

er misschien ook iets anders 
in? 

Cognitief 
We maken werkbladen van 

thema herfst

Sociaal emotioneel
Kennen jullie hompeltje en 
pompeltje al? Na vandaag 

zeker weten wel!

Creatief 
We maken uiltjes van een 

dennenappel en vilt

Taal 
Wat zie jij op de herfst vertel-

plaat?

Woensdag

Motorisch 
We houden een spinnen 

race. Blaas jouw spinnetje 
met een rietje vooruit.oemt?

Zintuiglijk 
We maken ons eigen blote 
voeten pad met steentjes, 
bladeren, modder enz. en 
gaan hierdoor heen lopen 

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
    Groot en klein. Van wie zijn 

de kleine voetstappen en van 
wie zijn die hele grote?!

Creatief 
We gaan kleien. Kun jij een 
worm maken? En een slak?

Donderdag
Taal

We leren het versje van de 
herfst.

Motorisch 
We gaan apenkooien! Probeer 

de grond niet te raken!

Zintuiglijk 
De juffen maken een groot 

spinnenweb van afplakband, 
kun jij proppen papier er in 

gooien?

Cognitief
Welke beestjes zitten allemaal 
in de pot? Kan jij alle vlinders 

omcirkelen met blauw. En alle 
rupsen met rood?

Sociaal emotioneel 
We gaan buiten op zoek 

naar beestjes. We bekijken ze 
met een vergrootglas.

Vrijdag

Creatief 
We knutselen bijen en vlin-
ders van ballonnen en we 

laten ze vliegen!

Taal
Welk insect kan vliegen? En 

wie kan alleen maar kruipen?

Motorisch
We gaan met z’n alle kinder 

yoga doen en zetten rustge-
vende muziek op. Even ont-

spannen!

Zintuiglijk
We proeven allerlei eten met 
een blinddoek voor. Weet jij 

wat het is?

Cognitief 
Kun jij de puzzel van de 

eekhoorn maken? Plak hem 
maar op!

Activiteitenrooster Oktober 2020 - Thema: Insecten en kriebelbeestjes
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,. Wij zorgen er voor dat alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen bij ieder kind. 


