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Juli 2021.

Voorwoord
Beste ouders en/of verzorgers,
Voor u ligt de nieuwsbrief van juli. 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 februari, april, juli, oktober en december.
De eerste zomerdagen zijn geweest en we zijn aan het genieten van het buitenleven.

Terugblik en vooruitblik
Thema “ Ik en mijn familie.
De afgelopen weken zijn wij op de groepen bezig geweest met het thema “ik en mijn familie”. Tijdens dit
thema hebben wij activiteiten gedaan, boekjes gelezen en liedjes gezongen die te maken hadden met het
thema familie. Wij willen alle ouders bedanken voor het meenemen van een
familie / gezinsfoto! De kinderen hebben het als erg leuk en fijn ervaren om te
kunnen kijken naar de foto’s.
Om dit thema af te sluiten krijgt u allemaal een tekening van uw eigen
kind/kinderen mee. Deze hangen al een tijdje voor het raam maar mogen nu
echt met u mee naar huis.

Certificering VVE Uk en Puk
Prachtig nieuws!
Zes medewerkers van kinderdagverblijf Pipoo kregen dinsdag 18 mei hun certificaat uitgereikt voor de VVE
training Uk en Puk.
We zijn heel trots met deze waardevolle kwaliteitsimpuls binnen onze organisatie en feliciteren dan ook
alle medewerkers met hun behaalde certificaat!
Na een intensieve training van ruim een jaar, kunnen de pedagogisch medewerkers d.m.v. het voor- en
vroeg schoolse (VVE) programma Uk en Puk, nu kinderen nog beter begeleiden, om op een speelse manier
te groeien en hun ontwikkelkansen te vergroten.
Kinderen ontwikkelen zich door een gericht activiteiten- en taalaanbod breder en sneller en kunnen actief
ontdekken, waardoor ze spelenderwijs wijzer worden!
De inhoud is gericht op sociaal-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling, het aanbieden van
rekenprikkels en de motorische- en zintuigelijke ontwikkeling, waarbij handpop Puk wordt ingezet als grote
vriend van alle kinderen.

De training werd afgesloten met een eindpresentatie. Hierin kwamen de kwaliteiten en talenten van elke
pedagogisch medewerker goed naar voren. Op persoonlijk vlak, maar ook breed inzetbaar op de groep of
binnen de organisatie.

Buitenspeeldag.
We hebben buitenspeeldag weer goed kunnen vieren met de
kinderen. In samenwerking met Monkeymoves hebben wij de
kinderen een ochtend veel plezier kunnen geven. Dit hebben we
gedaan door een te gek buiten parcours op te zetten. Hierin
hebben de kinderen en de juffen ook kennis gemaakt met
verschillende manieren van bewegen en bijbehorende materialen.

Modderdag.
Dinsdag 29 juni was het dan eindelijk zover;
Brr even koud en schrikken, maar eenmaal vies was er geen houden meer aan!
We hebben genoten van modderdag. Wat blijft dit toch een leuke terugkomende activiteit waar we
allemaal van genieten.
Volgende thema’s.
Het volgende thema is “oef wat warm”. Dit thema zal duren van 12 juli t/m 3 september. Dit valt dus in de
zomer vakantie. Tijdens dit thema gaan wij het dan ook hebben over
de zomer, vakantie, strand, ijsjes en nog veel meer! Er zullen
ontwikkelingsgerichte activiteiten worden aangeboden, er worden
boekjes gelezen en liedjes gezongen die bij dit thema passen.
Elke groep krijgt een eigen “ ijscohoek “ hierin kunnen de kinderen
ijsjes kopen en verkopen. Op deze manier komen ze op spelenderwijs
in aanraking met nieuwe woorden, tellen, fantasiespel en ook op
motorisch vlak worden ze gestimuleerd.
Na de vakanties hebben we een week afbouw en een week opbouw voor het
volgende thema : Regen. Dit thema zal op de groep lopen van 20 september t/m
29 oktober. Tijdens dit thema leren en ontdekken de kinderen allerlei begrippen
die met regen te maken hebben. Ze voelen dat regen “nat” is, ze luisteren naar
het geluid van de regen, ze trekken regenkleding aan en ze experimenteren met
regengeluiden.

Nieuwe collega’s.
Wij zijn trots! We hebben weer twee nieuwe collega’s erbij. Dit zijn al bekende gezichten. Onze stagiaires
Denise en Chemene zijn geslaagd! U zult ze dus nog steeds blijven zien als leidsters op de groepen.

Belangrijke mededelingen
Jaaroverzicht.

Alle ouders die gebruik hebben gemaakt van kinderopvang in 2020 opgelet!
Dit jaar kunt u een brief van de belastingdienst ontvangen met een verzoek om de kinderopvanggegevens
over 2020 op te sturen.
Deze gegevens worden gebruikt om de definitieve beschikking over het jaar 2020 te maken.
Welke gegevens heeft u nodig?
Het aantal uren wat is afgenomen, welke opvangsoort, welke organisatie.
Ook vragen ze een kopie van het jaaroverzicht 2020.
Deze hebben wij nog niet naar u opgestuurd! Zodra u de brief heeft ontvangen kunt u een mail verzenden
naar info@pipoo.nl met als onderwerp: Jaaropgave 2020
Heeft u hulp nodig bij het invullen van de verantwoordingsformulier dan kunt u deze ondertekenen en met
envelop op de groep afgeven. Wij zorgen ervoor dat de formulier correct en compleet wordt opgestuurd!
Voor vragen kunt bellen naar 06-14445221.
AED.
Bij een hartstilstand staat het hart meestal niet helemaal stil. Dit lijkt alleen zo. De hartkamers worden heel
snel en chaotisch geprikkeld, waardoor ze niet meer samentrekken. Een AED is dan nodig om het hart weer
te resetten en weer normaal te laten kloppen. Dit resetten noemen we defibrilleren.
Bij een hartstilstand kan een AED levens redden. De overlevingskans neemt met maar liefst 70 procent toe.
Pipoo heeft sinds 15 maart een eigen AED!
Voor het plaatsen van de AED hebben we voor locatie Pipoo1 gekozen! ( middelste locatie )
Brand!
Gelukkig niet. Het was maar een oefening…
De medewerkers wisten niet dat we dit gingen doen. Het alarm ging af en de medewerkers zijn direct in
actie gekomen. Alle kinderen stonden binnen 3 minuten op onze verzamelplaats.

Overdrachten.
In verband met Corona maakten wij weer gebruik van overdracht-briefjes.
Nu de maatregelen zijn versoepeld hebben we besloten om vanaf 15 juli geen gebruik te maken van de
overdrachtsbriefjes.
U zult de overdrachten van uw kind(eren) weer mondeling ontvangen
Zomer periode.
In de zomervakantie zullen een aantal collega’s op vakantie zijn. Wij vinden het daarom belangrijk u te
informeren dat uw kind(eren), in deze periode, door de overige vertrouwde leidsters op de groep wordt
opgevangen. Wij vragen uw begrip hiervoor.
Warm eten in de zomervakantie.
In de zomervakantie wordt er geen warm eten bezorg vanaf 16 juli.
Maandag 6 september wordt de eerste warme maaltijd weer aangeboden.

Kleding.
Met het mooie weer komen er weer nieuwe kleren in de kast. Zo leuk als de kinderen enthousiast vertellen
over de nieuwe schoenen en jas.
Om bij de kleren te blijven, wij gaan veel naar buiten met de kinderen. Zou u er aan willen denken dat u de
kinderen niet de allermooiste en nieuwste kleding aan doet.
Want met buitenspelen wordt je wel eens vies. Juist met het mooiere weer op komst, want dan gaan we in
de zandbak spelen of in het park rondkruipen op het gras.
Op de zonnige dagen smeren we uw kind met zonnebrandcrème. Mocht u kind allergisch zijn voor
bepaalde merken wilt u dan uw eigen zonnebrandcrème meegeven dan smeren we uw kind in.
Denk ook aan een zonnehoedje, een handdoek en zwemkleding?
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.

Voorlezen favoriete boekjes van thuis
Zoals u inmiddels weet lezen wij dagelijks voor op de groepen en daarbij ook gerichte boekjes voor elke
doelgroep. Om de kinderen meer kennis te laten maken met de Puk thema’s lezen we ook regelmatig uit
boekjes voor die we lenen bij de bibliotheek.
Mocht uw kind(eren) thuis favoriete boekjes hebben die u keer op keer mag voorlezen aan uw kleintje, dan
kunt u deze ook regelmatig meenemen naar Pipoo.
De oudere kinderen kunnen met trots over hun eigen boekje vertellen, de dreumesen zijn blij om hun
favoriete boekje te laten zien en de baby’s genieten van de herkenbaarheid van hun boekje.
Het boekje kunt u ’s ochtends bij het brengmoment afgeven op de groep en weer mee naar huis nemen als
u uw kind(eren) weer bij ons ophaalt.
Dus hierbij een oproep aan alle ouders/verzorgers om regelmatig een favoriet boekje van uw kind(eren)
mee te nemen.

Boeken Tips
Nu het in de avond weer langer licht wordt, is voorlezen een mooie manier om het naar bed gaan van u
kind aan te kondigen. Een moment van rust voor het slapen gaan.
Om wat inspiratie mee te geven voor boeken die op dit moment ook bij het thema passen waar u kind bij
Pipoo mee bezig is.
Hieronder een aantal tips, de boeken zijn te lenen of reserveren bij de bibliotheek. En ook te koop in de
boekhandel.Naast boeken voor de kinderen ook een tip voor de ouders, een boek dat ook leuk is om door
te bladeren met uw kind, vanwege de mooie illustraties
Rikki en de tuin van opa ( schrijver Guido van Genechten)
Rikki gaat met mama en papa op bezoek bij oma en opa. Als ze daar aankomen,
loopt Rikki meteen door naar zijn fa- voriete plekje: de groentetuin.
Wat is het er mooi! Vandaag leert opa hem weer van alles. Eerst spitten ze
samen een stukje grond om, dan mag Rikki spinazie zaaien en komt hij te weten
waar de zaadjes van- daan komen.

Lente met Fien en Milo (schrijfster Pauline Oud)
Een interactief voorleesboek
Het is lente! Fien en Milo gaan naar buiten, want in de tuin is er heel veel te
doen.
In het gras vinden ze een mooi ei. Het is rood met witte streepjes. Is het ei uit
een vogelnestje gevallen? Een boek voor de peuters.

Recept van Broccolisoep
Ingrediënten:
• 500 gram broccoli
• 1 wortel
• 1 middelgrote aardappel
• 1 ui
• Heet water (genoeg om te dekken)
• 2 kopjes melk
• 1 theelepel melkroom
• 2 eetlepels boter
• 1 eetlepel bloem
• Zout & Zwarte peper
Voorbereiding:
1. Doe de broccoli die je hebt schoongemaakt en gewassen, de aardappel die je in blokjes hebt
gesneden, de wortel in ringen gesneden en de gesnipperde ui in een pot.
2. Voeg voldoende water toe om te bedekken en kook tot de groenten zacht zijn.
3. Smelt in een andere pan de boter en voeg de bloem toe.
4. Voeg er langzaam melk aan toe en kook de bechamelsaus al roerend.
5. Voeg de groenten toe aan de bechamelsaus en voeg de helft van het kokende water toe aan de pan
en pureer het goed met een blender.
6. Als de soep dik is, dan kan je aanpassen door het resterende kokende water toe te voegen.
7. Voeg zout en peper toe en kook 3-4 minuten.
8. Voeg als laatste de melk room aan de soep toe en na 1-2 minuten koken kun je de soep van het
vuur halen.
Eet smakelijk!

Belangrijke data
Wo

14 – 07 – 2021

Speeltuin uitje.

Wo
Zo

06 – 10 – 2021 t/m
17 – 10 – 2021

Kinderboekenweek.

Jarige juffen.
De afgelopen tijd horen we vaker de vraag wanneer zijn jullie jarig?
Hierbij de data van de juffen die de komende maanden jarig zijn!
Pinar 22 – 07
Cigdem 18 – 08
Mellanie 26 – 08
Denise 31 – 08

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

