
Verjaardagen
Hiep hiep hoeraaaa! Er is er een jarig hoera hoera, 
dat kun je wel zien dat ben jij!
Op 10 november wordt Febe 3 jaar!
Op 10 november wordt Bo 3 jaar!
Op 12 november wordt Lucas 1 jaar!
Op 13 november wordt Diem 1 jaar!
Op 17 november wordt Macy 4 jaar!
Op 21 november wordt Philene 3 jaar!
Op 23 november wordt Stella 4 jaar!
Op 23 november wordt Marianne 33 jaar!
Op 30 november wordt Viv 2 jaar!
Op 16 december wordt Charlie 3 jaar!
Op 17 december wordt Bregje 36 jaar!
Op 18 december wordt Riv 1 jaar!

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

Nieuwsbrief November l December 2019

Onze familie Trots wordt 
 weer uitgebreid!
Onze nieuwste kleine trotsjes zijn:

  
Welkom lieve Ayodele, Milan, Lyve 

en Louw
Wat gezellig dat jullie bij ons komen spelen. 

We gaan er een fijne tijd van maken!!

Afscheid

En dan opeens is het zover, onze kindjes worden 4 en 
gaan een nieuw avontuur tegemoet... De basisschool!

Lieve Macy en Stella heeeel 
veel plezier op de basis-

school!!

We gaan jullie missen!

Gefeliciteerd!!!
Dikke kus van alle kindjes 

en leidsters!!
Senna

Hiep hiep hoeraaa! Senna is zwanger!!
Senna en haar man Sjoerd verwachten in mei een 
baby!
Lieve Sjoerd, Senna en Sterre geniet van deze bijzonde-
re tijd!



Winter

Langzaam aan wordt het steeds kouder. De winterjas-
jes en winterschoenen komen weer tevoorschijn. Het is 
op onze slaapkamers ook koel in de winter dus is het fijn 
wanneer de kindjes een slaapzak en/of een pyamabroek-
je meenemen.
Denken jullie er ook aan om de nieuwe wintergarderobe 
te merken met naam? Dan weten wij ook welke spulletjes 
bij welk kindje horen.

Kerstvakantie

Wij hebben dit jaar besloten om op kerstavond (24 de-
cember) en op oudjaarsdag (30 december) om 17.15 te 
sluiten. We willen jullie dan ook vragen om de kindjes voor 
17.15 op te halen zodat onze leidsters ook op tijd thuis zijn 
om te genieten van de feestavond.

Lampionoptocht 
Vrijdag 8 november van 18.45u tot 19.30u

Lopen jullie mee? Iedereen is van harte welkom om mee te 
lopen dus neem gerust je familie mee!

De leidsters knutselen samen met de kindjes mooielampi-
onnen, deze worden mee naar huis gegeven. 

Maak er zelf een stok aan en vergeet hem niet mee te 
nemen die avond!!

Meld je aan via onze website:
www.jannekestrots.nl

Mocht het in verband met slecht weer niet doorgaan word 
je tijdig gebeld.

We verzamelen om 18.45 bij de St. Petruskerk. 
Tot dan!

Zindelijkheid

Het is belangrijk dat jullie zelf aangeven wanneer het zover is! 
Natuurlijk helpen wij jullie hier graag bij. Wij werken over het 
algemeen als volgt:
- Kijken bij anderen kindjes
- Samen een plaskaart maken en op de wc hangen
- Af en toe eens op de wc gaan zitten
- (per ongeluk) een plas op de wc doen
- Helemaal trots een sticker op de plaskaart plakken
- In het begin ook nog een luier(broekje) aan en daarnaast 
plasjes op de wc doen tijdens verschoonmomenten
- Na een poosje gaat het kind het zelf aan geven. Hierin sti-
muleren wij het kind door te vragen of hij/zij moet plassen/
poepen.
- Weer even later laten we de luier uit en gaan zij zelf naar de 
wc als ze het voelen. en herrinneren wij ze er nog aan.
- Nog wel in bed een luier aan
- Soms komt een poepje op de wc ook wat later dus eventueel 
aangeven dat ze even een luier aan mogen als ze voelen dat 
ze moeten poepen maar niet durven op de wc.
- Na een poosje zijn ze ook in bed droog.
Onze plaskaarten kunnen jullie ook voor thuis vragen. Als jullie 
verdere opmerkingen of tips hebben horen wij dat graag. 
   Het is voor ons erg fijn wanneer  er  
   reservebroeken en onderbroeken in  
   de tas worden meegegeven. Een 
   ongelukje hoort erbij in het 
   begin. 

   Tip! Geef je kind een makkelijke   
             broek aan en een luierbroekje zodat  
   zij deze zelf uit en  
   aan kunnen doen om ongelukjes 
   daardoor te voorkomen.

Extra en tegoed dagen 

Steeds vaker krijgen wij vragen van ouders over de stand 
van de tegoed en/of extra daagjes. Het is de bedoeling dat 
ouders zelf de daagjes bij houden die jullie tegoed hebben 
of die jullie extra afgenomen hebben. Zorg er ook voor dat 
je voldoende vakantiedagen door geeft en let op dat het 
lopende contract nog passend is bij jullie situatie. 
Wij denken graag mee maar de verantwoordelijkheid hier-
voor ligt bij ouders. 



 

Sinterklaas 

Over een paar weekjes komt sinterklaas alweer aan in 
Nederland!
Een spannende tijd voor de kindjes, waar wij uiteraard 
ook aandacht aan besteden.
Sinterklaas zal ons ook weer een bezoekje brengen dit 
jaar en wel op 28 november om 9.30!
Meer informatie hierover ontvang je via een brief van 
onze leidsters.

Weer een geslaagd uitstapje: Het kabouterpad!

Onze kanjers hebben alle kabouters gevonden!

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!

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 kin-
deren 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 advise-
ren 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!



November Week 45 Week 46 Week 47 Week 48

Maandag
Motorisch

Onze baby’s gaan voelen in een 
wasmand bespannen met wol

Zintuiglijk
We proeven fruit met een blind-

doek. Welk fruit heb je in je mond?

Cognitief
We pakken zelf fopcadeautjes in en 

versieren zo de groep!

Sociaal emotioneel
We ruimen samen op. Wie zoekt alle 

gele spullen? En wie alle rode?

Dinsdag
Taal 

Wat is jouw lievelingskleur? Pak 
eens wat spullen van die kleur?

Motorisch
We gaan de verschillende vormen 

uitknippen. Welke vorm is het moei-
lijkst?

Zintuiglijk
We bakken pepernoten. Mmmm 

wat ruikt dat lekker!

Cognitief
Wat is de vorm van de mijter van 
sinterklaas? We knippen zelf een 

mijter uit en plakken er een kruis op! 

Woensdag
Creatief

Welke vormen kan jij al tekenen? 
Hoe teken je een rondje? 

Taal
Welke vorm gebruiken we om te 

rollen? En van welke vorm kunnen 
we een toren bouwen?

Motorisch
We doen pietengym!

Zintuiglijk
We maken voelzakjes. Wat voel je? 

En welke vorm is dat?

Donderdag

Sociaal emotioneel
Welke kleur heb ik in mijn hand? En 
welke kleur jij? Hebben we dezelfde 

kleur?

Creatief 
We verven een regenboog. Welke 

kleuren zie je in de regenboog?

Taal 
We lezen een verhaal van sinterklaas 

en vertellen daarna in de kring welke 

cadeautjes we graag willen

Vandaag komt sinter-
klaas bij ons op visite!!

Vrijdag
Cognitief

We spelen het spelletje: Ik zie ik zie 
wat jij niet ziet...

Sociaal emotioneel
We spelen verstoppertje. Wie gaat 

er tellen?

Creatief
We mengen met verf kleuren. Welke 
kleur wordt geel en blauw samen?

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

tekeningen erbij?

Activiteitenrooster november 2019 - Thema: Vormen en kleuren met Sinteklaas
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 Creatief 
We knustelen sinterklaas

Motorisch
We knutselen een kerstman en plak-

ken ons eigen gezichtje erop. Deze 
knippen we zefl uit!

Zintuiglijk
 We bakken kerstkoekjes. Mmmm dat 

word smullen!

Cognitief
Welke kleuren hebben alle 

kerstballen? En welke kleur mis je 
nadat wij 1 kleur weghalen?

Dinsdag

Sociaal emotioneel 
We doen stoelendans op de mu-
ziek van sinterklaas. Wie heeft de 

laatste stoel??

Taal 
We lezen een boek over kerstmis en 
vertellen wat we gelezen hebben in 

de kring.

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

de kerstmuziek

Zintuiglijk 
We maken appelflapjes en smul-

len ervan. Mmmm

Woensdag

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

hoort er bij sinterklaas?

Creatief 
We knutselen een kerstboom. Wat 

vind jij mooi voor in je boom?

Taal
We zingen kerstliedjes terwijl we 

rondom de kerstboom zitten. Welke 
kerstliedjes ken jij?

1ste kerstdag

Donderdag
Zintuiglijk

Hoeveel pepernoten zitten er in de 
zak? Kan jij er 10 uithalen?

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

Creatief
We maken ons eigen kerststukje

2de kerstdag

Vrijdag
Motorisch

We versieren samen de kerst-
boom. Kan jij bij de piek?

Cognitief 
Waarin sleet de kerstman door de 
nacht? En wie helpt hem daarbij?

Sociaal emotioneel
We maken de baard van de kerst-

man met scheerschuim. Lekker 
kliederen!

Creatief
We knutselen vuurwerk!

Activiteitenrooster December 2019 - Thema: Sinterklaas en 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 
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 ontwikkelingsgebieden 
aan bod komen bij ieder kind. Dit doen wij door de ontwikkelingsgebieden van dag te laten verspringen in het rooster.


