
Nieuwsbrief Januari l Februari 2021

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

Welkom Defne, Noa, 
Sara en Juno 

Wat gezellig dat jullie bij ons
 komen spelen!!

Wat gaat de tijd snel.. 
Deze grote kleine vriendjes gaan naar school..

Lieve Flo en Vince we 
wensen jullie een hele fijne,    
   leerzame en speelse  
   tijd op de 
   basisschool. 

   We gaan jullie missen!! 

Verjaardagen
Hiep hiep hoeraaaa! Er is er een jarig hoera hoera, 
dat kun je wel zien dat ben jij!
• Flo wordt 6 januari 4 jaar!
•  Janneke wordt 6 januari 43 jaar!
•  Mirthe wordt 16 januari 1 jaar!
•  Sam C. wordt 18 januari 4 jaar!
•  Eray wordt 19 januari 1 jaar!
•  Sam E. wordt 24 januari 2 jaar!
•  Lana wordt 27 januari 1 jaar!
•  Op 16 februari wordt Marjolijn 45 jaar!
•  Op 12 februari wordt Ilse 29 jaar!
•  Jimi wordt 18 februari 2 jaar!
•  Adelisa wordt 18 februari 2 jaar!
• 
Van harte gefeliciteerd! 
Maak er een hele feestelijke dag van!

Lockdown

En toen was daar geheel onverwachts opeens een 
lockdown... De mail met de informatie rondom de 
noodopvang hebben jullie al ontvangen.
Wat een rare tijd weer. Wij gaan jullie kindjes missen...
We willen graag dat jullie kindjes vertrouwd met ons 
blijven. Dus nu ook weer willen we filmpjes met onze 
leidsters online zetten op:
https://www.jannekestrots.nl/video
Deze zullen wij in de loop van de tijd weer aanvullen.
We hopen jullie snel allemaal weer te zien!
Blijf gezond!

https://www.jannekestrots.nl/video


Ilse

In de vorige nieuwsbrief hebben wij gemeld dat 
Ilse vanwege corona maatregelen al eind novem-
ber met verlof zou gaan. Net voordat zij met verlof 
zou gaan zijn deze maatregelen los gelaten in de 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar. Vandaar dat we Ilse 
nog iets langer zullen tegenkomen op de groepen.

Op woensdag 30 december werkt Ilse dan  nu echt 
haar laatste dagje voordat ze met verlof gaat. Ge-
niet nog even lekker van de zwangerschap en van 
jouw verlof lieve Ilse. Tot over een tijdje! 

Carnaval

Van vrijdag 12 t/m  dinsdag 16 februari vieren wij 
carnaval! alle kindjes en leidsters mogen die dagen 

verkleed komen. We gaan er een gezellig feestje van 
maken!

Wanneer jullie ervoor kiezen om jullie kind(eren) niet 
bij ons te laten spelen, geef dit dan tijdig door. Alleen 

wanneer je dit minimaal 2 weken vantevoren door-
geeft houdt je deze dag tegoed!

Carnival
characters

We wensen jullie een kerst waarin de afstand 
wat verschuift naar de 

achtergrond.

En naar voren de liefde, samenhorigheid, 
gezelligheid, ‘t speelse en natuurlijk 

blijf gezond!!!

Lieve ouders, 

Wat was het een roerig jaar. Een jaar van afstand, nieuwe regeltjes en waarin gevoel 
en verstand niet altijd in balans waren. We willen jullie allemaal bedanken voor het 
vertrouwen in ons afgelopen jaar. Het was/is niet altijd makkelijk. Voor ons niet maar 
ook voor jullie niet. We hebben desondanks enorm genoten van al jullie lieve kindjes 
die ons hart iedere dag weer verwarmde.       
 



Nieuwe tarieven

In onze mail van eind november hebben we jullie onze 
nieuwe tarieven gestuurd. Hier zat een foutje in. 2 Tarie-
ven zijn omgedraaid. Onze excuses hiervoor. Ondertus-
sen hebben jullie de factuur van januari ontvangen met 
de goede tarieven. Deze staan ook op onze website. 

Vergeet deze niet door te geven bij de belas-
tingdienst zodat je de juiste 
kinderopvangtoeslag ontvangt!

Tip van Flip

Om er voor te zorgen dat babysokjes aan blijven is 
soms een behoorlijke klus. 

Maar met Sock Ons niet meer! Dankzij deze eenvou-
dige uitvinding behoren alle ongemakken van koude 

voetjes en kwijtgeraakte sokjes tot het verleden.
 Sock Ons zijn slimme kleine open sokjes, die je over 
de sok van je baby schuift. Door het gepatenteerde 

ontwerp blijft het sokje op zijn plek, en kan je baby het 
sokje zelf niet meer uit trekken. 

Brrrr... Koud!

Omdat de dagen kouder worden willen we jullie vra-
gen om een warme jas, mutsje en handschoenen 

mee te geven, zodat wij toch met veel plezier lekker 
buiten kunnen spelen. Vergeet deze niet te merken 

zodat we weten wat bij welk kindje hoort. 

Tasjes

Wij pakken vaak voor jullie de tasjes in. Dit is eigenlijk niet 
de bedoeling, dit doen we om het ouders makkelijk te 

maken en doen dit alleen als hier tijd voor is. Vergeet u 
dan niet zelf even te checken of alles in het tasje zit?

Debby

We gaan nog even door met het babynieuws!
Debby is in verwachting van haar tweede zoon!
   Gefeliciteerd Debby, Mark  
    en Riv met jullie 2de  
    wondertje en 
    broertje!

   In mei zal Debby met 
   zwangerschapsverlof gaan.



Voorleesdagen

Van 20 januari t/m 30 januari 2021 
zijn weer de Nationale 
voorleesdagen! Natuurlijk gaan 
wij hier ook weer aandacht aan 
besteden.

Voorlezen is niet alleen plezierig, het is 
belangrijk voor de ontwikkeling van je kind. Het prikkelt de 
fantasie en stimuleert onder meer de taal- en 
spraakontwikkeling en de sociaal-emotionele vaardigheden. 

Op donderdag 21 januari vrijdag 29 januari hebben wij ons 
voorleesontbijt! De kindjes mogen die dag met honger  in 
pyjama komen en wij zorgen voor een lekker ontbijtje!
Tijdens het ontbijt leest een juffie boekjes voor IN pyjama! 
Wat een feest!

Gesloten dagen 2020

Janneke’s Trots is 52 weken per jaar geopend!
Op onderstaande officiële feestdagen is het kinder-
dagverblijf gesloten: 
Nieuwjaar   Vrijdag, 1 januari 2021
Paasmaandag  Maandag, 5 april 2021
Koningsdag  Dinsdag 27 april 2021
O.H. Hemelvaart  Donderdag, 13 mei 2021
Pinkstermaandag Maandag, 24 mei 2021

Vakantiedagen doorgeven

We vragen jullie om voor 1 februari 2021 de vakantiedagen die buiten jullie contract vallen aan ons door te 
geven. Door de verschillende contractvormen (aantal weken) is het voor iedereen verschillend hoeveel 
weken opvang en vakantie jullie kind(eren) hebben. 
Wij dienen uiterlijk voor 1 februari 2021 van jullie te horen welke dagen jullie geen opvang nodig hebben. Dit 
kun je mailen naar Marianne en Bregje: info@jannekestrots.nl 
Let op! Indien wij de vakantiedagen niet tijdig van jullie ontvangen hebben, zijn wij ge-
noodzaakt deze voor jullie in te plannen!!

mailto:info%40jannekestrots.nl%20?subject=


Sinterklaas 

Voor onze lieve leidsters

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar. Een jaar van 1,5 meter afstand van 
elkaar. Waarin we leven met gezond verstand maar ook met een stukje 

angst in verband.

Een jaar waarin jullie er toch maar mooi stonden en waarin wij elkaar op 
afstand ook vonden ook al voelt de afstand niet fijn we hebben elkaar lief 

en maken gein.
Weet dat we jullie altijd graag zien en horen want ook in deze tijd komt 

onze saamhorigheid naar voren.

Wij zijn vol trots naar jullie lieve meiden hoe jullie iedere dag weer de 
kindjes verblijden. Jullie hebben vol liefde ‘onze’ kindjes omarmd daarmee 

hebben jullie onze harten en die van de ouders verwarmd.

De afstand gaat tegen ieders gevoel. Na deze gekke tijd, wordt het dan ook 
een knuffelige boel. We wensen jullie een mooie nieuw jaar, vol liefde en 

saamhorigheid en natuurlijk een goede gezondheid! 

Dankjulliewel!!

2020



Januari Week 1 Week 2 Week 3 Week 4

Maandag Taal
We lezen het sprookje van ‘Doornroosje’. 

Motorisch
Kennen jullie Frozen? We dansen op ‘Let 

it go’ 

Zintuiglijk
We eten een appel net zoals Sneeuw-

witje! Maar dan geblinddoekt. Wat 

proeven we? 

Cognitief
We knutselen een echte prinsen of 

prinsessen kroon

Dinsdag Creatief
We knutselen een kasteel 

Taal 
We lezen het sprookje van ‘Roodkapje’. 

Motorisch
We doen de kabouter plop dans! 

Zintuiglijk 
De schoen van assepoester is verstopt… 

wie kan hem vinden?

Woensdag
Sociaal emotioneel

We gaan ons verkleden! Wie wil de rid-

der zijn en wie de prinses?

Creatief 
We knutselen de boze wolf van rood-

kapje 

Taal
We lezen het sprookje voor over 

Sneeuwwitje 

Motorisch 
We maken een toverstaf 

Donderdag
Cognitief

Welk kledingstuk hoort bij de ridder en 

welke bij de prinses?

Sociaal emotioneel 
We gaan ons schminken! Als echte 

ridders en prinsessen

Creatief
We knutselen een spiegel van sneeuw-

witje 

Taal
We lezen het sprookje van 

 ‘Assepoester’

Vrijdag
Zintuiglijk

We gaan prinsen en prinsessen cup ca-

kes bakken en smullen ze erna lekker op..

Cognitief 
We maken het werkblad (schrijfpatroon) 

van de ridders

Sociaal emotioneel
We zingen met zijn allen het liedje van 

‘Zeg roodkapje, waar ga je heen’. 

Creatief
We knutselen een paard van de echte 

Ridders 

Activiteitenrooster januari 2021 - Thema: Sprookjes
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.



Februari Week 5 Week 6 Week 7 Week 8

Maandag Sociaal emotioneel
        We doen het emotiespel.

Creatief 
We knutselen klein duimpje.

Taal
Als wie ben jij verkleed met de carnaval?

Motorisch
We gaan apenkooien. Probeer de 

grond niet te raken!

Dinsdag
Cognitief

We spelen sprookjeshints. Kun jij          
raden wie of wat we bedoelen?

Sociaal emotioneel 
We maken een werkblad. Leg jij de plaat-

jes op de goede volgorde?

Creatief 
Vandaag worden jullie clowntjes.

Taal 
We maken een werkblad van ridders 

en prinsessen.

Woensdag

Zintuiglijk
We gaan koekhappen. De heks is 
gevangen door Hans en Grietje 
dus wij kunnen een lekkere koek 

eten. Maar je mag je handen niet 
gebruiken.

Cognitief
Kun jij raden welk figuur wij omschrijven? 

Clown, brandweerman, prinses...

Sociaal emotioneel
We verstoppen het muiltje van Asse-

poester. Jullie gaan zoeken en krijgen 

aanwijzingen met warm en koud.

Creatief
We gaan kliederen met vingerverf. 

Alle leeftijden doen mee.

Donderdag

Motorisch 
We doen Klein Duimpje estafette. 
Regenlaarzen aan en lukt het je 

om het parcours af te lopen

Zintuiglijk
We maken een pipo op je bord. We ver-

sieren een eierkoek.

Cognitief
We spelen het spelletje: “ Ik zie, ik zie wat 

jij niet ziet.”

Sociaal emotioneel
We gaan samen het kasteel bouwen 

van Sneeuwwitje.

Vrijdag

Taal
We vullen het mandje van Rood-

kapje. Doe je ogen maar dicht 
en raad maar eens wat er in het 

mandje lag..

Motorisch
Geef het toverstafje door. Wie de to-

verstaf vast heeft, wanneer de muziek 

stopt, is af.

Zintuiglijk
We maken van peperkoek het huisje van 

Hans en Grietje.

Cognitief
Groot en klein. Van wie zijn de grote 

voetstappen en van wie zijn de klei-

ne?

Activiteitenrooster Februari 2021 - Thema: Sprookjes
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.



Januari

THEMA: SPROOKJES 
Vrijdag 1 januari is het nieuwjaarsdag en is het

kdv gesloten

20 januari t/m 30 januari zijn de Nationale
Voorleesdagen 2020

Donderdag 21 en vrijdag 29 januari doen we 
ons voorleesontbijt. Iedereen mag die dag in 

pyama komen spelen!

Mei

THEMA:  HUIS TUIN EN KEUKEN

 
Zon 9 mei is het moederdag!

Hemelvaartsdag: don 13mei is het kdv gesloten. 
 

Ma 24 mei is het 2de pinksterdag en is het kdv 

gesloten.

September

THEMA: KUNST, KLEUREN EN VORMEN

Din 14 september gaan we op uitstapje naar 
het kabouterpad. Alle kindjes vanaf 2,5 jaar 

mogen mee. 

Don 16 september is het dag van de leidster 

21 september begint de herfst

Februari

THEMA: SPROOKJES

Carnaval is van 12 februari t/m 16 feburari. De 
kindjes en juffen mogen verkleed komen

Zondag  14 februari is het valentijnsdag
 

Juni

THEMA:  HUIS TUIN EN KEUKEN

Ma 7 juni gaan we naar de kinderboerderij!

Zon 20 juni is het vaderdag en begint de zomer 

Zon 27 juni vieren wij ons zomerfeest en open 
dag! Iedereen is welkom. 

21 juni begint de zomer

Oktober

THEMA: KUNST, KLEUREN EN VORMEN

Zon 4 oktober is het dierendag  en doen en zijn 
we dierendokters

Op vrijdag 29 oktober doen we een halloween 
activiteit

Zon 31 oktober is het Halloween

Maart

THEMA: IK EN MIJN LICHAAM

Op woensdag 3 maart gaan we naar de 
kinderboerderij. Alle kinderen ouder dan 3 jaar 

mogen mee.

Op 21 maart begint de lente

Juli

THEMA: AARDE, ZAND EN WATER

Kermis Uden. Alle kindjes 
ouder dan 2,5 jaar gaan gezellig een keertje 

mee! 
November

THEMA:  BEROEPEN

Op zat 11 november komt Sinterklaas in ons 
land

Maandag 9  t/m donderdag  19 november  zijn 
de 10 minutengesprekken. 

Op don 25 november brengt Sinterklaas een  
bezoekje 

April

THEMA:  IK EN MIJN LICHAAM

Zon 18 april is onze paasactiviteit. Iedereen is 
van harte welkom! 

Maa 5 april is het 2e Paasdag en is het kdv 
gesloten.

Koningsdag: Di 27 april is het kdv gesloten. 

Augustus THEMA: AARDE ZAND EN WATER December

THEMA:  BEROEPEN   

21 december start de winter.

Vr 24 december sluit het kdv om 17.15 uur van-
wege kerstavond.

Kerstmis zat. 25 en 26 december

In week 52 hebben wij iedere dag een 
kerstontbijt of kerstlunch.

Vrijdag  31 december sluit het kdv om 17.15 uur 
vanwege oudjaarsdag

. 

Jaarplanning 2021
Wijzigingen voorbehouden. Data kunnen afwijken ivm weersomstandigheden, coronamaatregelen of andere onvoorziene zaken


