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Liefs van Janneke, Bregje, Marianne, Mandy, 
Debby, Marijke, Marjolijn, Ilse, 

Femke, Senna, Hanne, Daniëlle en Steffi.

Janneke’s Krantje

Januari en Februari 2019

Verjaardagen!

6 januari wordt Janneke 41 jaar
13 januari wordt Nina 3 jaar
11 januari wordt Sam 2 jaar

20 januari wordt Bente 4 jaar
27 januari wort Tobias 3 jaar
29 januari wordt Eda 4 jaar

7 februari wordt Vince 2 jaar
10 februari wordt Emma 3 jaar
12 februari wordt Ilse 27 jaar
14 februari wordt Nini 3 jaar

16 februari wordt Marjolijn 43 jaar
19 februari wordt Bram 3 jaar
24 februari wordt Lena 2 jaar

 
Van harte gefeliciteerd! 

Maak er een hele 
feestelijke dag van!

Vanaf heden zullen de facturen per email 
verstuurd worden. Wilt u de facturen per 

post blijven ontvangen? Geef dit even aan. 

Wilt u bij de 
betalingen het
factuurnum-

mer en de 
naam van uw 
kind(eren) en 

de betreffende 
maand erbij 
vermelden?

U kunt er ook 
voor kiezen 

om de betaling 
van de facturen via automatisch incasso te 
laten gaan. Dan krijgt u €€ 1,50 korting per 
factuur. Hebt u hier interesse in, geef dit 

dan even via de email door: 
info@jannekestrots.nl of telefonisch 

tijdens kantooruren di & vr van 10.00 tot 
12.00 uur.

Digitale Facturen

Wij wensen jullie een 
speels nieuw jaar om 

TROTS op te zijn!!
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Janneke’s Trots is 52 
weken per jaar geopend!

Nieuwjaar - Dinsdag, 1 Januari 2019
Paasmaandag - Maandag, 22 April 2019
O.H. Hemelvaart - Donderdag 30 Mei 2019
Pinkstermaandag - Maandag, 10 Juni 2019
Kerstmis - Woensdag, 25 December 2019
2de Kerstdag- Donderdag 26 December 2019

Eventueel ruilen daarna 
is alleen nog mogelijk 
mits wij plek hebben.

Kantoordagen!
De kantoordagen zijn op dinsdagochtend

van 10.00 – 12.00 uur
 en op vrijdagochtend 
van 10.00 – 12.00 uur. 

Voor administratieve vragen of opmerkingen 
graag tijdens de kantooruren bellen!

Het kinderdagverblijf is op alle nationale 
feestdagen gesloten: 

Contractvormen
Lieve ouders,

I.v.m. de verschillende contractvormen (aantal weken) is het voor iedereen verschillend hoeveel we-
ken opvang en vakantie jullie kind(eren) hebben. 

Wij dienen uiterlijk voor 1 februari 2019, van jullie te horen welke dagen jullie geen opvang nodig heb-
ben. Dit kunt u mailen naar Marianne en Bregje naar info@jannekestrots.nl 

Afmelden
Wanneer uw kind een dagje niet komt 

spelen, dien je dit uiteraard door te 
geven. Dit kun je of per email doen of 
telefonisch tijdens de kantooruren.

 dinsdag- en vrijdag ochtend 
van 10.00 – 12.00 uur.  

Alleen monde-
ling doorgeven 

aan de leid-
sters is niet 
voldoende.

Hekjes goed sluiten

Let u erop de hekjes goed te sluiten!! 

Spreek een ander er op aan wanneer 
iemand het hekje open laat staan. 

De veiligheid van de kinderen 
staat voorop!! 
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Nieuw lid van de 
ouderraad:

Marsha Reurink
 
Vanaf 1 november 2018 ben ik lid van de 
ouderraad. Naast de ouderraad ben ik 
teammanager en coach voor teams rich-
ting zelforganisatie bij Brabantzorg. 

Ik ben getrouwd met Richard en trotse 
moeder van onze dochter Dahne (5 jaar) 
en onze zoon Lux (2 jaar). En wat zijn we 
blij dan Lux tot zijn 4 jaar bij Janneke’s 
trots kan komen spelen. 

Het is een leuke uitdaging en eer om zo 
betrokken te kunnen zijn bij Janneke’s 
trots. Mogen meedenken, adviseren en 
betrokken zijn bij activiteiten maken 
dat ik heel graag wil deelnemen aan de 
ouderraad. 

Heb je vragen, tips of wil je zelf graag 
deelnemen mail dan gerust naar: 
ouderraadjannekestrots@live.nl

Groetjes Marsha



Januari Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5

Maandag

Wat doen we allemaal in 
de winter? Welke woorden 
kennen we? We maken een 

winter poster.

We maken voederbakjes voor 
de vogeltjes buiten

Wat voelen we? Wat is warm 
en wat is koud?

Wij gaan op onze sokken 
schaatsen over de vloer

Mmm  winterse kost! 
 We gaan rookworst smik-

kelen.

Dinsdag
We maken sneeuwvlokken 
van watten. Wie telt mee 

hoeveel het er zijn?

We knutselen een sneeuw-
pop. Waar horen zijn neus 

mond en ogen?

We maken sneeuw met 
scheerschuim. Lekker klie-

deren!
Wat dragen we in de winter? 

Zie je de lijnen op de grond? 
Kan je eroverheen lopen?

Woensdag
Brrr dat is koud! Of niet? We 
gaan spelen met ijsblokjes…

We spelen sneeuwman 
tikkertje

Doe je mee met de pinguin-
dans? 

We gaan stempelen met wc 
rolletjes. Hee dat lijken wel 

sneeuwballen!

We plakken onze eigen pin-
guin. 

Donderdag
We gaan ijspegel werpen. 

Krijgen we alle ijspegels om?
We gaan sneeuwvlokjes 

blazen 

Wie heeft de langste sjaal 
bij? 

En wie de kortste?

We gaan een sneeuwpop 
kleien. 

Wat zien we buiten allemaal 
in de winter? We gaa een 

wandeling maken

Vrijdag
We leren het liedje van ‘dag 

meneer de sneeuwman’
Sneeuwman mag ik overva-

ren. Ja of nee?

We gaan buiten gymmen en 
drinken daarna welverdiend 

warme chocolademelk!

Welk diertje houdt van de 
winter? En welke diertjes 
houden een winterslaap?

We doen een sneeuwballen-
gevecht! 

Activiteitenrooster Januari 2019 - Thema: BRRRRRR! Wat is het koud.
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: Socia-
le 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.



Februari Week 6 Week 7 Week 8 Week 9

Maandag
Zoek de sneeuwman. Waar zit hij 

(een leidster) verstopt?
Zakdoekje leggen.. Niemand zeg-
gen… Kukeluku zo kraait de haan…

We maken vandaag 
carnavalsmaskers! 

Wie wil jij zijn?

We praten in de kring over carnaval. 
Wat gaat er allemaal 

gebeuren? 
Hoe ga jij verkleed?

Dinsdag
Vandaag gaan we proeven! Wat is 

warm en wat is koud? 
Wat vinden we het lekkerst?

De toverdoek! Welke wintervoorwer-
pen zijn weg getoverd?

Vandaag worden we 
geschminkt. Wat wil jij worden?

We maken een carnvalsmuts.

Woensdag
We springen van de ene hoepel naar 

de andere hoepel. 
Wie komt het verst?

We maken een sneeuwpopje van 
marshmallows. Mmmm wat mooi!

Raad de figuren? Wie is deze gekke 
meneer met rode neus en grote 

schoenen?

We zingen carnvalsliedjes. Kennen 
jullie er al een paar?

Donderdag
Welke kleur heeft jouw trui? En wie 
heeft dezelfde kleur trui? Kijk maar 

eens om je heen.

We gaan verven met scheerschuim. 
Wat maak jij voor kunstwerk?

Vandaag doen we spelletjes met 
ballonen. 

Hoeveel carnavalsfiguren zien we? 
Tellen jullie mee?

Vrijdag
We gaan een sjaal en wanten be-

plakken.

We lezen het boek van kleine beer in 
de sneeuw. Sloffen jullie mee door 

de ruimte?

Wie loopt er mee in de polonaise? 
Gezellig!

Vandaag maken we zelf worsten-
broodjes. Mmmm dat wordt leuk!

Activiteitenrooster Februari 2019 - Thema Wintercarnaval



Jaarplanning 2019
 Wijzigingen voorbehouden. Data kunnen afswijken ivm weersomstandigheden of andere onvoorziene zaken

Januari

NIEUW THEMA: BRRR WAT IS HET KOUD!

Dinsdag 1 januari is het Nieuwjaarsdag 
en is het kdv gesloten

Woensdag 23 januari / 2 februari zijn 
de Nationale voorleesdagen.

Woensdag 30 januari gaan we met de 
grote kindjes naar de bibliotheek. Kind-

jes vanaf 3 jaar mogen mee!

Mei

NIEUW THEMA: IK EN MIJN FAMILIE

Zondag 12 mei is het Moederdag!

Maandag 13 mei t/m donderdag 16 mei 
zijn de 10- minutengesprekken.

Woensdag  22 mei is ons uitstapje naar 
Zie- Zoo, alle kindjes ouder dan 2 jaar 

mogen die dag mee.

Donderdag 30 mei is het Hemelvaarts-
dag en is het kdv gesloten.  

September

NIEUW THEMA: DIERENTUIN

Donderdag 12 september gaan we op 
uitstapje naar het kabouter pad. alle 
kindjes ouder dan 2,5 mogen mee.

Donderdag 19 september is de dag van 
de leidster!

21 september begint de herfst 

Februari

NIEUW THEMA: CARNAVAL!

Op 12 februari komt de fotograaf 
langs!

Donderdag 14 februari is het Valen-
tijnsdag

Juni

NIEUW THEMA: CIRCUS

Maandag 10 juni is het 2e Pinksterdag en 
is het kdv gesloten.

Zondag 16 juni is het Vaderdag!

Op 21 juni begint de zomer!

Zondag 23 juni vieren we ons Zomer-
feest!

We hopen dat iedereen van de partij is.

Oktober

NIEUW THEMA: REUZEN EN KABOUTERS 

Donderdag 4 oktober is het dierendag!

Donderdag 31 oktober is het Halloween! 

Maart

NIEUW THEMA: LENTE

Vrijdag 1, maandag 4 en dinsdag 5 
maart vieren we Carnaval!

Op 21 maart begint de lente!

Dinsdag 5 maart gaan we op uitstapje 
naar de kinderboerderij. Alle kindjes 

ouder dan 3 jaar mogen mee.

Juli

NIEUW THEMA: OP VAKANTIE

Maandag 22 juli t/m 26 juli gaan we 
naar de kermis! Alle kindjes ouder dan 

2,5 gaan die week een keertje mee.
November

NIEUW THEMA: VORMEN EN KLEUREN 
MET SINTERKLAAS

Vrijdag 8 november hebben we onze 
lampionnenoptocht. 

Iedereen is van harte welkom om mee 
te lopen!

Op zaterdag 16 november komt Sinter-
klaas aan in Nederland. 

Donderdag 28 november brengt Sinter-
klaas een bezoekje bij ons

April

NIEUW THEMA: PASEN/ KONINGSDAG

Maandag 22 april is het 2e paasdag en is 
het kdv gesloten. 

Zondag 14 april hebben we en Paasacti-
viteit op het kinderdagverblijf. Iedereen 

is van harte welkom! 

Zaterdag 27 april is het Koningsdag!

Augustus

Nieuw thema: Bakken en proeven

Bouwvak week 30,31,32 22 juli t/m 9 
augustus. 
Vakantie!

December

Nieuw thema: Kerst en oud&nieuw

21 december start de winter!
In week 51 hebben wij iedere dag een 
Kerstlunch en krijgen de kindjes iets 

lekkers.

Woensdag 25 & donderdag 26 decem-
ber zijn wij gesloten ivm Kerst! 


