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Voorwoord
Beste ouders en/of verzorgers,
Voor u ligt de nieuwsbrief van april. 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. 06-144 45 221.
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 ontvangen in juli, oktober en december.
De eerste paar maanden van het jaar zijn alweer om. De lente is langzaam aan het beginnen en we kunnen
niet wachten op de eerste volle dagen zon!
Terugblik en vooruitblik
Thema kunstenaar
Het thema “ik ben kunstenaar “ hebben wij met veel plezier afgesloten! Op dinsdag 9 maart jl. hebben wij
bij onze locatie Pipoo 1 (aan de kant van het kunstgrasveld) het
Puk thema “Ik ben kunstenaar” afgesloten met een groot kunstwerk.
Alle 2+ en 3+ kinderen mochten een eigen kleur uitkiezen om samen met een
leidster de muur in te spuiten met een graffiti spuitbus.
Net als Puk hadden de kinderen regenjasjes en kaplaarzen aan, zodat er geen
vlekken op eigen jassen en schoenen kwamen. De kinderen waren heel
enthousiast om het Pipoo kunstwerk met elkaar te maken (zie foto!). Tot slot
zijn de sterretjes en bolletje ingespoten door Jur (grafitti kunstenaar amateur)
die ons heeft geholpen met het gebruik van het materiaal. Jur heeft al eerder
afbeeldingen gemaakt op de muren bij alle Pipoo speelplaatsen.
Wij zijn super trots op de kinderen en blij met onze nieuwe muur!
Komende Puk thema’s
Op de groepen zijn wij gestart met het nieuwe thema “knuffels”.
Tijdens dit thema staan knuffels en geknuffeld worden centraal. Ook gaat het over
voelen en gevoelens.
Dit thema zal op de groep zijn van 22 maart tot en met 30 april.

Het volgende thema dat dan komt is “Ik en
mijn familie”. Tijdens dit thema staat familie centraal. Wie hoort
er in de familie? Wat doe je met familie? Hoe ziet mijn huis
eruit?

Pasen.
29 maart tot 2 april gaat het op de groepen weer over Pasen. We gaan activiteiten uitvoeren die over Pasen
gaan, boekjes lezen en knutselen! Op vrijdag 2 april is er voor de kindjes van die dag een paas ontbijt! Deze
dag mogen ze ook in hun pyjama komen.

Ouderavonden
De ouderavonden zullen plaatsvinden van maandag 19 tot en met vrijdag 23 april.
Dit gesprek duurt ongeveer 10 minuten. Deze keer iets anders dan u gewend bent. De mentor van uw kind
zal met u een afspraak maken voor een bel afspraak met of zonder beeld.
Doel van deze oudergesprekken/10 minuten gesprekken zijn:
*De ontwikkeling/welbevinden van uw kind bespreken ( hierbij wordt gebruik gemaakt van de
observatielijsten)
*Vormgeven aan gedeelde opvoeding door informatie-uitwisseling
*een kans te geven voor pedagogische medewerkers of ouders om te spreken over problemen en/of om
vragen te stellen.
Koningsspelen
De koningsspelen is een sportief feest waarop kinderen worden gestimuleerd om lekker te bewegen door
middel van verschillende activiteiten zowel binnen als buiten.
Gezond eten en bewegen staat deze dag centraal!
Modderdag
Tijdens Modder Dag ontdekken kinderen wat modder is, hoe ze er mee kunnen spelen en wat de verbinding
met de aarde voor hun betekent.
Zodoende laten we ook dit jaar natuurlijk modderdag niet zomaar voorbij gaan.
De kinderen krijgen lekker de ruimte om met zand en water te knoeien, rollen, voelen en te ervaren.
Groepstelefoon
Ieder groep heeft een groepstelefoon. Daar is de groep ook op bereikbaar.
Het nummer is:
Pipoo1 : 078 645 25 61
Pipoo2 : 078 645 19 59
Pipoo3: 078 647 53 24
Kleding
We willen u vragen om opnieuw even te kijken of uw kind(eren) genoeg reserve kleding heeft. Ook is het fijn
dat uw kind haar/zijn eigen pyjama aan heeft met slapen.
Daarnaast raden wij u aan om warme sloffen/dikke antislip sokken mee te nemen.
Mocht u opmerken dat het bakje van uw kind(eren) vol zit, dan willen wij u vriendelijk verzoeken om deze
regelmatig te controleren of er kleding mee naar huis kan.
Wist u dat?
U als ouder zelf verantwoordelijk voor de spullen van uw kind bent? Leidsters denken vaak attent met u
mee, maar check zelf uw spullen voor u naar huis gaat.

Kleine voorwerpen.
We hebben opgemerkt dat er soms kleine voorwerpen in de jassen en tassen zitten van de kinderen. Omdat
er ook kleine kindjes op de groep zitten vragen wij u om hier toch extra op te letten en deze voorwerpen
thuis te houden of in een goed afsluitbaar bakje te doen.
Sieraden en haaraccessoires bij kinderen.
Graag willen wij u er opnieuw aan helpen herinneren dat sieraden, als armbandjes, kettinkjes en
oorringetjes bij kinderen die nog slapen gedurende de opvang niet toegestaan zijn.(oorknopjes mogen wel).
Dit is een gevaar in bed. Ook al blijft het kind van zijn of haar sieraden af, het kan toch los raken en een
ander kind kan het in zijn/haar mond doen als dit op de één of andere manier zoek raakt. Peuters met
kettingen en armbanden mogen even trots laten zien dat ze het om hebben, maar wij doen het daarna
direct af en brengen het samen met het kind naar hun bakje.
Haarknipjes en/of speldjes zijn niet toegestaan, elastiekjes wel. Elastiekjes doen wij gedurende het slapen
uit. Als wij merken dat het kind met zijn haarelastiek in de mond speelt doen wij het gedurende de dag ook
uit het haar.
Eten en drinken op de groep.
Wij als gezonde opvang zijn steeds meer bewust van het eten en drinken op de groep. Om te zorgen dat de
kinderen genoeg vocht binnen krijgen staat er sinds kort de gehele dag een kan water op de groep. Zo
kunnen de kinderen de gehele dag water drinken. Ook is het tussendoortje steeds vaker een stuk fruit of
een crackertje in plaats van een koekje!
In verwachting.
Heel fijn nieuws! Onze lieve collega van Pipoo 1 Melissa is in verwachting! Half
oktober is Melissa uitgerekend.
2+ en 3+ activiteit.
Sinds kort zijn wij ook weer begonnen met de extra activiteiten. Deze zullen gericht zijn op de 2+ en op de
3+. Zo zijn de kinderen even van de groep met hun eigen leeftijdsgenoten! Ook proberen we zo de
ontwikkelingen van de kinderen extra te stimuleren.
De moestuin.
We gaan weer beginnen met de moestuinen! Elke groep zal weer gaan
beginnen met het zaaien van zaadjes. Wanneer deze groot genoeg zijn
gaan die de tuin in. Hiermee leren we de kinderen over het groeiproces
van planten en het verzorgen ervan.

Opvang vanaf 4 jaar
Kinderen van 4 jaar kunnen tijdens zomervakantie nog naar de opvang. Uw kind kan dagopvang krijgen
totdat hij voor het eerst naar de basisschool gaat. Is dat ná de zomervakantie?
Dan kan hij tijdens de vakantie nog steeds naar de dagopvang.
De kinderopvangtoeslag wordt dan nog gewoon doorbetaald. Uw kind kan ook nog naar de dagopvang als
hij bijvoorbeeld al 1 dag in de week naar de basisschool gaat om te wennen.
Voorbeeld 1

Uw kind wordt op 1 augustus 4 jaar oud. Na de zomervakantie heeft hij zijn eerste schooldag. De hele
zomervakantie kan hij nog naar het kinderdagverblijf.
Voorbeeld 2

Uw kind wordt op 15 juni 4 jaar oud. Hij gaat in juni en juli, tot de zomervakantie, een dag in de week naar
de basisschool om te wennen. Na de zomervakantie gaat hij volledig naar school. De hele vakantie kan hij
nog naar het dagverblijf.

Compensatie regeling
Vanwege het coronavirus was de kinderopvang in Nederland van 16 december tot en met 7 februari 2021
gesloten. De overheid heeft ouders gevraagd de kinderopvang door te betalen. Ook als u geen gebruik
maakt van noodopvang.
U krijgt een tegemoetkoming voor uw eigen bijdrage op basis van de ‘tijdelijke tegemoetkomingsregeling’(
TTKO).De hoogte van de vergoeding hangt af van het aantal kinderen, het aantal opvanguren en uw
verzamelinkomen.
U ontvangt vanzelf een brief van de SVB ( sociale verzekeringsbank) waarin staat hoeveel u krijgt. In die brief
leest u dan ook wanneer u het bedrag op uw rekening krijgt. Helaas is het niet mogelijk om het bedrag in
april te ontvangen, zoals dit eerder is vermeld. Zolang de BSO gesloten blijft, schuift de betaaldatum ook op.
Fotograaf
Zoals jullie van ons gewend zijn, komt er jaarlijks een fotograaf om de kinderen op een leuke en speelse
manier te fotograferen. Door de huidige Coronamaatregelen hebben wij echter besloten om ook dit jaar uit
te stellen naar volgend jaar.

Recept warm eten

Pasta met gehakt en yoghurtsaus
Benodigdheden:
- een half pak pasta naar keuze
- 1 theelepel zout
- 1 theelepel olijfolie
- water
- 200 gr. rundergehakt
- 1 ui
- 2 geraspte tomaten
- 2 theelepels tomatenpuree
- 1 tl zout
- 1 tl zwarte peper
- 1 glas water
- 250 gr. yoghurt
- 2 teentjes knoflook
- 1 tl zout
- 3-4 takjes fijngehakte peterselie
Bereidingswijze:
Breng het water aan de kook met zout en olie. Voeg de pasta eraan toe en kook het voor zo’n 10 tot 13
minuten.
Verhit de olijfolie in een pan en voeg de fijngehakte ui eraan toe. Bak de ui voor een paar minuten. Voeg het
gehakt toe en bak het voor twee minuten mee. Voeg geraspte tomaten, tomatenpuree, zout en de zwarte
peper toe. Bak alle ingrediënten mee voor een paar minuten. Voeg een glas water bij en kook het samen tot
één geheel.
Klop de yoghurt in een kom. Voeg de raspte knoflook en zout toe en klop de yoghurt klaar.
Serveren:
Doe de gekookte pasta op een serveerschaal. De yoghurtsaus erop. Verdeel het mengsel met gehakt
bovenop de yoghurt. Bestrooi het met fijngehakte peterselie en onze heerlijke pasta gerecht is klaar om
gegeten te worden.
Eet smakelijk!

‘Een Gezonde Start’
Wist u dat?:
• …kinderen vooral leren door zelf ervaringen (vallen en opstaan) op te doen.
o…kinderen de wereld ontdekken door te bewegen.
• …veel bewegen heel belangrijk is voor motorische vaardigheden, risico’s leren inschatten en dat zij er
zelfverzekerder en socialer door worden.
o …spel voor een kind de belangrijkste leervorm is voor het ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten.
• …huishoudelijke voorwerpen of eenvoudig materiaal andere mogelijkheden en ervaringen bieden dan
speelgoed.
o …kinderen die veel buiten spelen een betere weerstand hebben en minder vaak ziek zijn.
• …u kinderen stimuleert te bewegen door mee te spelen, te rennen en te klimmen.
o …veel tv kijken, computeren en tabletgebruik een gemiste kan is om kinderen te laten spelen.
• …kinderveiligheid een goede mix is tussen veiligheid bieden, voldoende uitdaging bieden
en voldoende leermomenten.
* U kunt een voorlichtingsvideo bekijken waarin u wordt geïnformeerd over het belang van uitdagend spelen.
Bekijk de video op www.veiligheid.nl/goedgespeeld.

Belangrijke data
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02 – 04 – 2021

Paasontbijt.

Ma

05 – 04 – 2021

Tweede paasdag (Pipoo gesloten)

Ma
Vr
Vr

19 – 04 – 2021 t/m
23 – 04 – 2021
23 – 04 – 2021

Ouderavonden.

Di

27 – 04 – 2021

Koningsdag (Pipoo gesloten).

Do

13 – 05 – 2021

Hemelvaartsdag ( Pipoo gesloten).

Ma

24 – 05– 2021

Tweede pinsteren ( Pipoo gesloten).

Di

08 – 06 – 2021

Studiedag (Pipoo gesloten).

Wo

09 – 06 – 2021

Nationale buitenspeeldag.

Di

29 – 06 – 2021

Modderdag.

Koningsspelen.

Tot slot
Wij hopen dat u met plezier de nieuwsbrief heeft gelezen.
Tot onze volgende nieuwsbrief in juli 2021!

