Nieuwsbrief
Oktober 2021

Voorwoord
Beste ouders en/of verzorgers,
Voor u ligt de nieuwsbrief van oktober. 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 en foto’s.
U zult de nieuwsbrief ontvangen in februari, april, juli, oktober en december.
Na de warme zomermaanden en een verrassende nazomer staan we aan het begin van een nieuw
herfstseizoen.
Terugblik en vooruitblik
Thema “ oef wat warm”.
Tijdens de zomermaanden zijn wij bezig geweest met het thema “oef wat warm”. We hebben het hierbij
gehad over warmte en kou. Hierbij hebben we verschillende activiteiten uitgevoerd, boekjes gelezen en
liedjes gezongen die te maken hadden met het thema.
De komende maanden tot einde van dit jaar staan met name in het teken van de Sinterklaas- en Kerst. In
aanloop van de drukke feestmaanden kiezen we momenteel voor meer rust op de groepen. Uiteraard staan
diverse kleine en grote activiteiten centraal over het thema ‘Herfst’ en ook richten we onze aandacht op de
kinderboeken week. We zullen de Puk thema’s weer oppakken in het nieuwe jaar.
Kinderboekenweek.
Zoals u weet lezen wij op de groepen dagelijks voor aan baby’s, dreumesen tot
aan de oudste peuters uit diverse prentenboeken.
Tijdens de Nationale Kinderboekenweek wordt er nog eens extra aandacht
besteed aan onze voorleesmomenten. De Nationale Kinderboekenweek vindt
in 2021 plaats van 6 t/m 17 oktober.
‘“Worden wat je wil”
De Kinderboekenweek 2021 staat in het teken van ‘Worden wat je wil’ waarbij kinderen alle beroepen
kunnen worden die ze willen en alvast kunnen dromen over later. De Kinderboekenweek is de grootste
leesbevorderingscampagne voor kinderen in Nederland en heeft als doel zoveel mogelijk kinderen
enthousiast te maken om boeken te lezen.
Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in tekenen, vier jaar
oud bent of al tien jaar, ieder kind kan worden waar hij van droomt. Beroepen als astronaut, dokter of kok…
kinderen spelen vaak na wat ze willen worden. Of ze worden geïnspireerd door hun idolen of helden: een
bekende zangeres, voetballer of YouTuber. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over beroepen na
te denken of te fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden wat je wil en alvast
dromen over later!

Leest u thuis tijdens de Nationale Kinderboekenweek ook vaker voor?
Met elkaar kunnen we de taalontwikkeling van uw kind(eren) extra stimuleren.
Voor advies over geschikte prentenboeken per doelgroep, themaboeken, voorleestips e.d. kunt u terecht bij
de pedagogisch medewerkers op de groep.
Voor meer informatie over Boekstart voor de allerkleinsten, zie onderstaande link:
https://www.debibliotheekaanzet.nl/boekstart

Dierendag.
Aankomende maandag 4 oktober is het Dierendag.
Dé dag om onze lieve (huis)dieren in het zonnetje te zetten én om de leukste Dierendag knutsel te maken.
Voor kinderen is deze dag vaak erg bijzonder. Zij krijgen dan de kans om iets extra’s te doen voor hun beste
vriend(jes). Hoe leuk is dat?!
Ook dit jaar willen wij dierendag niet voorbij laten gaan op Pipoo.
Zo wordt er geknutseld, geknuffeld met echte dieren, voorgelezen en kringgesprekjes gehouden.
Nemen jullie volgende week allemaal jullie liefste knuffel mee ?

Muziek op schoot.

Op woensdag 13 oktober gaan we met de allerkleinsten die op woensdag spelen, ontdekken hoe je met
spelletjes, liedjes en boekjes een stevige basis legt voor de spraak- en taalontwikkeling. Dit zal plaats vinden
binnen bibliotheek Crabbehof van 10:30-11:30.
Uitje brandweer Kazerne

Op donderdag 7 oktober gaan we met alle kinderen vanaf 3 jaar die op donderdag spelen en tussen de
middag niet meer slapen naar de brandweer kazerne van Dordrecht.
Dit wordt een geweldige beleving!

Week van de opvoeding
Ieder jaar vindt de Week van de Opvoeding weer plaats. In deze week ( 4 t/m 10 oktober) organiseren
allerlei partijen in de stad activiteiten rondom opvoeden. Een volledige overzicht van de verschillende
activiteiten is te vinden op de website www.dordrecht.nl/weekvandeopvoeding. Er is ook een flyer
beschikbaar. Deze ontvangt u als bijlage.

Belangrijke mededelingen
Ouderavonden.

In week 43 en week 46 vinden de oudergesprekken plaats. Op deze dag zult u
een gesprek hebben met de mentor van uw kind over de ontwikkeling van uw kind, hoe het gaat op Pipoo,
leerdoelen en eventuele andere belangrijke dingen. De mentor van uw kind zal dit gesprek met u plannen.

Reserve kleding / Terug brengen.

Met regelmaat worden kinderen bij ons verschoond.
Daarom vragen wij u om voldoende reservekleding mee te
nemen voor uw kind(eren). Nu de dagen weer kouder worden
vragen wij u ook eventuele zomerkleding om te ruilen voor
voldoende reserve winterkleding en slofjes (of extra antislip-sokken).
Denk bij regenachtige, koude dagen graag ook aan: regenjassen,
regenlaarzen, sjaals, mutsen en handschoenen.
Om uw kind fris en schoon naar bed te laten zou het fijn zijn als u voor hem/haar een pyjama meeneemt.
Naast dat het hygiënischer is wordt ook de zelfstandigheid met aan- en uitkleden extra gestimuleerd.
Mocht u thuis nog kleding hebben waar niets mee gedaan wordt, dan zijn wij hier erg blij mee.
Het liefst kleding vanaf maat 86. Jongens -/meisjes onderbroeken en sokken zijn ook van harte welkom.
Terug brengen.
Het komt voor dat een kind dat reserve kleding van Pipoo aan heeft gekregen, omdat hij/zij zelf niets bij zich
had, niet terugkomt bij ons. Is het zo dat uw kind kleding van ons aan heeft gekregen ,wilt u dit bij het
volgende bezoek dan weer terug geven aan de leidsters? Helaas hebben we geen grote hoeveelheid aan
voorraad liggen.
Verjaardagen van papa, mama, opa’s en oma’s.
Natuurlijk werken we bij Pipoo graag mee aan een verrassing voor papa, mama, opa en/of oma als deze
bijna jarig zijn. We laten de kinderen dan een leuk werkje maken als cadeautje voor de verjaardag. We willen
u wel vragen om dit tijdig aan ons door te geven.
Zwangerschapsverlof.
Onze collega Melissa van Pipoo 1 is op 10 september met zwangerschapsverlof gegaan.
Wij wensen haar een fijn verlof en een voorspoedige bevalling toe.
Nieuwe stagiaires.
Vanaf 9 september zijn er nieuwe stagiaires gestart op de groepen. Ook zijn er een aantal bekende
gezichten doorgegaan met hun stage.

Pipoo 1:
Pipoo 2:
Pipoo 3:

Sabrina, Yeliz, Djihana en Annamaria.
Ipek en Fabiennne
Gina, Eylem, Jamilla en Renee.

Breng en Haalmomenten:
Wij merken dat er steeds vaker ouders hun kindje voor 7.30 al naar het kinderdagverblijf brengen, terwijl er
pas opvang is aangevraagd vanaf 7.30. Wilt u echt pas uw kindje vanaf 7.30 brengen met uitzondering voor
de mensen die verlengde opvang hebben aangevraagd. De leidster is vaak wel eerder op het Kdv aanwezig,
maar heeft tijd nodig om de dag goed voor te bereiden, zodat ze om 7.30 de aandacht kan geven aan
ouders en kinderen die gebracht worden.

Bij het brengen in de ochtend verzoeken wij u ook om uw kind of kinderen te brengen voor 09.30 het
fruitmoment. Mocht het zijn dat u wat later komt of u uw kind of kinderen wilt afmelden zouden wij het op
prijs stellen dat wij hier een berichtje of telefoontje over krijgen voor 09.30.
Wanneer u uw kind of kinderen brengt na 08.00 vragen wij u om dit niet meer met eten en drinken te
doen.

Bij het ophalen vinden wij het belangrijk dat de pedagogisch medewerker van de groep de tijd heeft om u
een goede en duidelijke overdracht kan geven. Graag verzoeken wij u om minimaal 10 minuten voor 18.00
binnen te zijn voor een juiste overdracht. Hierdoor kan de pedagogisch medewerker van de groep de tijd
voor u nemen om een goede en duidelijke overdracht te geven.
Het is uiteraard mogelijk om verlengde opvang af te nemen vanaf 7.00 of na 18.00. Als dit nodig is horen we
dit graag!
Recept voor vermicelli soep met gehakt
Ingrediënten:
1 kopje gerstvermicelli
150 g gehakt
1 ui
2 tomaten geraspt
2 eetlepels tomatenpuree
5 eetlepels olijfolie
1 theelepel zout
½ theelepel zwarte peper
1 eetlepel gedroogde munt
2 liter water
Voorbereiding:
Snijd de uien fijn en fruit ze in olie.
Voeg het gehakt toe aan de uien en bak het mee. Doe de tomatenpuree erbij en bak deze tot hij licht
ruikt.
Nadat je de geraspte tomaten in de pan hebt gedaan, voeg je de gerst vermicelli toe en meng je. Voeg
het water en de kruiden toe en roer af en toe tot het kookt.
Zet de kokende soep lager en kook tot de noedels zacht zijn.

Eet smakelijk…

Belangrijke data
Do
25 – 11 – 2021

Studiedag (Pipoo gesloten)

Week 43 en week 46

Ouderavonden

Vr

03 – 12 – 2021

Sinterklaasfeest

Wo

22 – 12 – 2021

Kerstfeest

Jarige juffen.

Hierbij de data van de juffen die de komende maanden jarig zijn!
Merve
Pascalle
Naomi
Melissa
Christy

12 – 10
22 – 10
31 – 10
01 – 11
11 – 11

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

