
Verjaardagen
Hiep hiep hoeraaaa! Er is er een jarig hoera hoera, 
dat kun je wel zien dat ben jij!
Op 20 maart wordt Lune 2 jaar!
Op 24 maart wordt Tygo 3 jaar!
Op 27 maart wordt Milo 1 jaar!
Op 28 maart wordt Marte 3 jaar!
Op 3 april wordt Niek 1 jaar!
Op 15 april wordt Femke 3 jaar!
Op 25 april wordt Suze 3 jaar!
Op 29 april wordt Zeynep 4 jaar!

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

Nieuwsbrief Maart l April 2020

Pasen
Zondag 5 april is ons jaarlijkse Paasfeestje! 
Het start om 11.00 en om 13.00 zwaait de paashaas ons 
weer uit…. 
We gaan gezellig samen paaseitjes zoeken onder het 
genot van een hapje en een sapje. 

Ben je er ook gezellig bij? 
Wij horen dat graag 
voor 1 april.
Je kunt dit doorgeven 
aan een van de 
leidsters of mailen naar 
info@jannekestrots.nl! 
Iedereen is van 
harte welkom!

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

  
Welkom lieve Hayley, Lizet, Esmee, 

Nova en Vays

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 Zeynep heeeel 
veel plezier op de basis-

school!!

We gaan je missen!



Voorleesdagen

Wat was het een gezellige week tijdens de voorlees-
dagen. We bezochten de bibliotheek en mochten 
allemaal in pyama komen voor een voorleesontbijt. 
Het was een groot succes!

Kinderboerderij

Op donderdag 16 april is het weer zover! Dan gaan we 
weer gezellig naar de kinder¬boerderij! We gaan heer-
lijk knuffelen met de diertjes en misschien mogen we ze 
ook nog wel wat voeren. 
Alle kindjes ouder dan 3 jaar mogen mee. Ga je ook 
mee? 
Alle kindjes die ouder zijn dan 3 jaar krijgen binnenkort 
een briefje mee in de tas.
Denken jullie eraan deze in te vullen en in te leveren? 
We gaan er een leuke dag van maken!

De schriftjes

Wij schrijven de schriftjes van jullie kinderen 1 keer in 
de twee weken. Kinderen onder de 1 jaar worden iede-
re week geschreven en van kindjes die nog maar net 
bij ons spelen schrijven wij tot 3 maanden elke dag 
een stukje in het schriftje. Natuurlijk vinden wij een 
goede overdracht belangrijk en zullen wij bijzonder-
heden altijd vermelden. Dit doen we op deze manier 
omdat wij het belangrijk vinden om veel tijd en aan-
dacht aan de kinderen te geven. 
Het schriftjes schrijven is vooral 
belangrijk voor bijzonderheden 
en leuk voor later, 
maar het mag niet ten koste gaan 
van onze persoonlijke aandacht 
naar de kinderen. 

Senna

Nog een paar weekjes en onze Senna gaat al met 
zwangerschapsverlof!
Haar laatse werkdag zal zijn op 2 april. En dan zien we 
haar in september weer terug!
Voordat Senna met verlof gaat houden zij en Marjolijn 
alvast de 10 minuten gesprekken. 
De brief hiervoor vinden jullie deze week in de tas.
De rest van de leidsters doen hun 10 minuten gesprek-
ken gewoon in mei. 



Poortjes

Het is weer steeds langer licht in de avond en dat 
betekent dat wij ook weer langer buiten spelen in de 
middag.
Vandaar dat wij jullie weer dringend vragen om 
altijd de poortjes achter je te sluiten!!

  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 



Loïs
Dag lieve familie Trots, 

Mijn naam is Loïs Cuppen. Ik ben 26 jaar en sinds kort 
weer woonachtig in het altijd bruisende Uden. 

Ik word altijd erg vrolijk als er kinderen om mij heen 
zijn en om deze reden heb ik van mijn hobby, mijn 
beroep gemaakt.  

In Maart mag ik het team bij Janneke’s trots komen 
versterken en hier heb ik natuurlijk ontzettend veel zin 
in. Ik kijk er naar uit om jullie allemaal te mogen ont-
moeten. Tot snel!!

 Liefs Loïs

Erjona  

Dag lieve ouders,

Ik wou mij even voorstellen aan jullie, ik denk dat de mees-
ten van jullie mij al kennen.

Ik ben Erjona Berisha, en ben 22 jaar oud.
Samen met mijn vriend en onze dochter Adelisa wonen wij 
in Uden.

Ik volg de opleiding pedogogisch medewerker niveau 4. Ik 
ben bij Jannekes Trots als stagiaire begonnen en mag mijn 
droom en doelen waarmaken om als leidster op de groep 
te staan.
Met dank aan alle lieve kinderen en collega’s mag ik als 
leidster aan de slag bij familie Trots! 

Groetjes Erjona Berisha

Nieuwe leidsters

Zoals jullie al hebben kunnen lezen gaat Senna 
bijna met verlof. Wij hebben ondertussen 2 
nieuwe leidsters gevonden om het verlof van 
Senna en vanaf juni ook van Femke op te vul-
len. Een van deze leidsters zullen de meesten 
van jullie wel al kennen. Zij stellen zich even 
aan jullie voor:



Maart Week 10 Week 11 Week 12 Week 13

Maandag

Cognitief
We knippen een plaatje zelf in stuk-
ken. Kun jij hem daarna weer goed 
neerleggen? We maken onze eigen 

puzzel

Sociaal emotioneel
We maken werkbladen van het 

thema zaaien en planten

Creatief
We knutselen een gieter!

Taal
We lezen rupsje nooitgenoeg en 

leren het liedje van rupsje nooitge-
noeg met het dansje erbij.

Dinsdag Zintuiglijk 
We gaan tuinkers zaaien op watjes.

Cognitief
We gaan prikken! Kunnen jullie de 

groenten en fruit uitprikken??

Sociaal emotioneel
Wat hebben plantjes nodig om te 

groeien? En wat hebben kindjes 
nodig om te groeien? 

Creatief
We knutselen een schaapje met 

watjes en knippen zelf het schaapje 
uit.

Woensdag

Motorisch 
We gaan op pad en gaan bloe-

men zoeken, ruiken en plukken voor 
papa en mama!

Zintuiglijk
We gaan spelen met modder. 

Lekker kliederen!

Cognitief
We leggen de plaatjes van bol tot 

bloem in de goede volgorde. 

Sociaal emotioneel
We halen de lente binnen! We ma-
ken een fles met allerlei bloemen 
erin. Welke bloemen kennen we 

allemaal?    

Donderdag

Taal
We leren de namen van de ver-

schillende bloemen. Kan jij ze daar-
na herkennen op je kleurplaat?

Motorisch 
We gaan een ballon hooghouden. 

Zorg je dat hij niet op de grond valt?

Zintuiglijk 
We gaan schminken! Welk dier wil je 

worden? Hoe doet dit dier?

Cognitief
Welke plaatje is een bloem? Knip 

deze uit en plak ze op je kleurplaat 
boven het potje

Vrijdag
Creatief

We gaan verven met modder! Lek-
ker kliederen! Doen jullie mee??

Taal
Letter memory! Kan jij dezelfde let-
ters bij elkaar zoeken? Weet je ook 
welke letters in jouw naam zitten?

Motorisch 
We spelen kat en muis. Wie pakt de 

staart van de muis?

Zintuiglijk
Wat is groente en wat is fruit? Proef 

eens. Wat vind je het lekkerst? Groente 

of fruit?

Activiteitenrooster maart 2020 - Thema: Zaaien en Planten
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.



April Week 14  Week 15 Week 16 Week 17

Maandag Motorisch
We doen Yoga! Ik ben een boom

Zintuiglijk 
We aaien de kleine kuikentjes die Mar-

jolijn heeft meegebracht. Wat voelen ze 

zacht! 

Cognitief
We doen het verboden woord. Kunnen 

wij raden waar de ander aan denkt zon-

der dat zij het woordje verklapt? 

Sociaal emotioneel
We gaan zaadjes planten!

Dinsdag
Taal 

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

Motorisch 
We leggen lijnen, maken stipjes van 

tape op de grond. Bij de stipjes springen 

we. Houden jullie je evenwicht?

Zintuiglijk 
We maken een erwtjes voel zak met wa-

ter en erwten. Plak dit op de grond zodat 

de baby’s kunnen ontdekken

Cognitief
Wat betekent Koningsdag? Weten jullie 

wie onze koning is? We vertellen over 

Nederland vandaag!

Woensdag Creatief
We gaan een grashoofd maken

Taal 
We spelen het spelletje : Dag meneer de 

paashaas

Motorisch 
We maken ons klein zoals bloem bollen 

en gaan groeien tot een grote bloem. 

We dansen met alle bloemetjes!

Zintuiglijk
We happen visjes in een bak water. Wie 

durft de haai te vangen?

Donderdag

Sociaal emotioneel
Vandaag gaan we samen paaseitjes 

zoeken. De ene helft verstopt en de 

andere helft zoekt. Daarna draaien we 

het om!

Creatief 
We maken een 

spiegel. Wie is het mooiste van het land?  

Taal
Vandaag gaan we naar de kinderboer-

derij! Kunnen wij hun geluiden nadoen?

Motorisch 
We gaan ons voortbewegen als een 

tijger en als een slak en als een hond en 

als een kikker en als...

Vrijdag
Cognitief

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

Sociaal emotioneel 
We  knutselen paaseieren en hangen 

deze buiten aan de boom voor de 

paasactiviteit

Creatief 
We knutselen de Nederlandse vlag 

vandaag!

Taal
We gaan liplezen. Kun jij raden wat 

we zeggen zonder geluid? 

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.

Activiteitenrooster april 2020 - Thema: Zaaien en Planten


