Nieuwsbrief
Februari 2021

Voorwoord
Beste ouders en/of verzorgers,
Voor u ligt onze eerste nieuwsbrief van dit jaar. Met onze nieuwsbrief willen wij u belangrijke zaken en
aanvullende informatie melden. Wanneer u nog vragen heeft over de inhoud van de nieuwsbrief of andere
zaken, kunt u contact opnemen met C. Sener, tel.nr. 06-14 44 52 21
Vergeet niet onze website www.pipoo.nl regelmatig te bezoeken en volg ons ook op Facebook en
Instagram voor alle actuele informatie.
U zult de nieuwsbrief dit jaar nog ontvangen in april, juli, oktober en december.
Covid-19
We leven momenteel in een rare tijd. U brengt en haalt uw kind buiten in plaats van binnen op, dit is vaak
korter en sneller dan u gewend bent en wij als medewerkers mogen geen lange overdracht doen om
besmetting te voorkomen. We danken u allen voor uw flexibele instelling waarmee u de afgelopen
maanden uw kind hebt gebracht en gehaald. Het vergt van iedereen aanpassing en we zijn u daar enorm
dankbaar voor.
Mocht u toch bij ons in het pand moeten zijn, is dit altijd mogelijk in overleg met de medewerkers. We
vragen u dan wel om u te registeren en om een (eigen) mondkapje te dragen.
Het kan zijn dat u momenteel niet altijd het vertrouwde gezicht van de vaste leidsters ziet, we proberen
intern alle uitval gerelateerd aan corona virus op te vangen en tot nu toe gaat dit goed. Daarnaast hebben
we een aantal zeer ervaren stagiaires die al lang bekend zijn bij Pipoo en alle kinderen goed kennen,
aangenomen om te helpen bij uitval van vaste medewerkers.
Compensatie sluiting
Wij willen u informeren over de compensatie- regeling voor de kosten die u aan ons betaalt. Inmiddels is
bekend gemaakt dat alle ouders
die recht hebben op kinderopvangtoeslag en de ouders zonder recht op kinderopvang toeslag in de
dagopvang op dezelfde manier worden gecompenseerd als in het voorjaar, namelijk via de Sociale
Verzekeringsbank (SVB).
De SVB betaalt de eigen bijdrage tot aan het maximum uurtarief aan u terug.
De compensatieregeling geldt voor de Lock down periode van 16 december 2020 tot en met in ieder geval
8 februari 2021.
**********************************************************************************
De eerste maand van het nieuwe jaar is alweer om. Nog even wachten en dan komt de lente er weer
zachtjes aan en gaat de tijd van groeien en bloeien weer beginnen.

Vooruitblik
Nieuw Puk thema.
Op de groepen zijn wij gestart met het nieuwe thema “ ik ben kunstenaar”.
Dit thema doen we voor het eerst bij Pipoo en wij zijn erg enthousiast.
Dit thema zal op de groepen bezig zijn van 25 januari tot en met 5 maart.

In deze periode zullen wij de kinderen dagelijkse kleine- en grote kringactiviteiten aanbieden die aansluiten
op de belevingswereld van de kinderen bij het woord kunstenaar.
Het gaat om het ontdekken van kunst en de eigen creativiteit van de kinderen.
Voor thuis heeft u een woordenlijst ontvangen om zo de woordenschat te verbreden en de
taalontwikkeling te stimuleren.
Na 5 maart zal er eerst een afbouwweek zijn en een opbouwweek. In deze
tijd gaan we samen met de kinderen het thema “ ik ben kunstenaar”
afbouwen en de week erna gaan nadenken en praten over het volgende
thema “ knuffels”. Dit thema zal op de groep zijn van 22 maart tot en met 30
april. In dit thema staan knuffels en geknuffeld worden centraal.

Belangrijke mededelingen
Warme kleding.
Ook voor nu vragen wij u de kinderen deze dagen lekker warm aan te kleden en vooral de sjaals, mutsen
en wanten niet te vergeten. Denk hierbij ook aan extra reservekleding, ondergoed en sokken.
Daarnaast raden wij u aan om warme sloffen/dikke antislip sokken mee te nemen voor uw kind(eren).
Natuurlijk willen we in de koudere maanden ook graag met de kinderen naar buiten. Het kan dan
voorkomen dat de kleding en vooral ook de schoenen van de kinderen vies of nat worden. We vragen
hiervoor uw begrip.
Mochten wij opmerken dat het bakje van uw kind(eren) ( kind ouder dan 2) vol zit, dan geven wij dit aan
i.v.m. niet betreden van groep.
Voor ouders met kinderen jonger dan 2 jaar, willen wij vriendelijk verzoeken om zelf regelmatig te
controleren of er kleding mee naar huis kan.

Inrichting groepen.
Zoals u waarschijnlijk al heeft gezien zijn wij bezig geweest met het opnieuw
inrichten van de groepen.
Een rustige en overzichtelijke ruimte zorgt voor een veilig en vertrouwd gevoel bij
kinderen. Voorheen zagen we op de groepen vaak felle, primaire kleuren: het kon
niet gek genoeg. Heel leuk om te zien, maar kinderen gedijen beter
in een rustige omgeving. Daarom hebben wij als kinderdagverblijf
ervoor gekozen om veel wit en houtkleur te gebruiken. Dit zijn rustige, natuurlijke kleuren
die ook terugkomen in het spelmateriaal en de kasten waarin we het speelgoed
opbergen.

Coach gezonde opvang.
Begin 2020 heeft Pascalle de taak als coach Gezonde
overgenomen van onze oud-collega Samantha.
januari/februari 2021 wordt van elke groep een collega getraind
voor een Gezonde Kinderopvang te delen en in de praktijk in te
behalen van de basismodule ontvangen zij een certificaat en
ook, naast voeding, verdiepen in andere thema’s. Denkt u daarbij
Gewicht, Veiligheid, Mediawijsheid, Zonbescherming e.d.

Kinderopvang
In
om de kennis
zetten. Na het
zullen we ons
aan: Bewegen,

Dit afgelopen paar jaar hebben we ons als eerste ingezet voor gezonde voeding en
drank zonder toegevoegde suikers. Dit voedingspatroon is inmiddels
een positieve gewoonte geworden.
Die bewustwording delen wij graag met u als ouder(s)/verzorger(s) om kinderen
de goede voedingsstoffen, vitamines en mineralen te geven die zó belangrijk zijn om
gezond op te groeien.
Wij willen u eraan herinneren dat u ter inspiratie foto’s kunt maken van het
traktatiebord. Naast gezonde eetbare traktaties kunt u ook kiezen voor klein
speelgoed. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt altijd terecht bij de
pedagogisch medewerkers op de groep en/of kijk op www.gezondtraktaties.nl.

Afscheid nemen van de groep.
Als wij horen dat uw kind de groep gaat verlaten praten wij met het kind over de nieuwe situatie
(verhuizing, geen opvang meer nodig, naar de basisschool etc.). Wij regelen een klein afscheidsfeestje en
geven bij het afscheid van de peuters (of eerder, indien nodig) het plakboek mee met een kleinigheidje.
Wij overleggen met u als ouder over een eventuele traktatie, maar hierbij ook aan geven dat dit beslist niet
verplicht is.
Plakboek
Voor ieder kind bij Pipoo wordt een plakboek gemaakt. In dit plakboek worden plakwerkjes, tekeningen en
verfwerkjes van de kinderen opgenomen. In het plakboek worden één à twee werkjes per maand geplakt.
De rest kan meteen met de ouders naar huis. Op deze manier wordt een mooi plakboek opgebouwd.
Recept warm eten
De maaltijden worden met milde kruiden en zo min mogelijk zout voorbereid.
Uiteraard moet de maaltijd wel lekker op smaak zijn.
Wanneer we gebruik maken van zout dan is dit jodiumzout. Al onze gerechten voldoen qua zoutgehalte
aan de normen die zijn vastgesteld door het voedingscentrum.
broccoli soep recept

•

1 uitje

•

Halve lepel tomatenpuree

•

2 tenen knoflook

•

1 broccoli

•

600 ml water

•

Gedroogde kruiden (Basilicum en peterselie).

•

Optioneel zout

•

Scheutje olijfolie

•

Verse munt

Bereiding
• De ui, knoflook en broccoli in grove stukken. De steel van de broccoli word ook gebruikt.
•

Doe alles in de pan met een klein beetje olijfolie en roer 3 min door. Voeg het water met de kruiden
toe. Zodra het water begint te koken , het vuur laag zetten en nog 10 min door laten pruttelen.

•

Voeg de munt toe en mix het geheel met een staafmixer.

Belangrijke data
Vr

02 – 04 – 2021

Paasontbijt.

Ma

05 – 04 – 2021

Tweede paasdag (Pipoo gesloten)

Vr

23 – 04 – 2021

Koningsspelen

Tot slot
Door de hele Corona crisis hebben wij veel ouders niet zo veel kunnen zien of spreken zoals wij eigenlijk
zouden willen.
Heeft u een vraag, leuk idee, klacht of opmerking. Geef dit dan gerust bij ons aan!
Wij maken graag even tijd vrij voor u.
Wij hopen dat u met plezier de nieuwsbrief heeft gelezen.
Tot onze volgende nieuwsbrief in april.

