Nieuwsbrief
December 2021

Voorwoord
Beste ouders en/of verzorgers,
Voor u ligt de nieuwsbrief van december. 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.
De feestdagen staan voor de deur en het jaar 2021 is alweer bijna om.
Wij kijken terug op een bizar jaar waar iedereen zich heeft moeten aanpassen. Met een frisse blik hopen
wij op een mooi 2022.

Terugblik en vooruitblik
Sinterklaas en Kerst
Laten we beginnen met mooi nieuws. We hebben besloten dat we Pieten op vrijdag 3 december kunnen
ontvangen in de gymzaal.
Wel zijn we gebonden aan allerlei richtlijnen, maar gelukkig hebben we ruimte genoeg om alles veilig en
verantwoord te kunnen organiseren.
Hieronder staan alle afspraken voor het Sinterklaasfeest vermeld:
- De ouders brengen hun kind die vrijdag speelt op Pipoo zoals gebruikelijk naar de opvang. Liefs voor 9.00
uur
- We verdelen de Grote Zaal in 3 stukken zodat de groepen niet gemengd worden en op tenminste
anderhalve meter bij een andere groep vandaan blijven.
- Er mogen geen ouders in de gymzaal aanwezig zijn.
Het wordt dit jaar dus (weer) een feest met allerlei aanpassingen. Het wordt een beetje improviseren en
aanpassen, maar we maken er voor alle kinderen een fantastisch feest van!
Als Sinterklaas vertrekt naar het warme Spanje staat Kerstmis weer voor de deur.
Doormiddel van kerst knutsel, het voorlezen van kerstboekjes en liedjes e.d. ervaren de kinderen wat Kerst
Deze feestmaand sluiten we op 22 december af. Ook dit jaar is het even afwachten hoe we kerst bij Pipoo
gaan vieren. Hier ontvangt u later meer informatie over.

Thema ‘ Regen’
In september en oktober hebben we op de groepen aandacht besteed aan het Puk thema ‘Regen’.
Tijdens dit thema hebben wij diverse activiteiten gedaan, boekjes gelezen en liedjes gezongen die te
maken hadden met regen en herfst. De kinderen leren de verschillen tussen de jaargetijden en ervaren wat
regen is.

Muziek op schoot
Zingen draagt bij aan de ontwikkeling van je kind! Deze muzikale ervaring stimuleert onder andere het
spraakvermogen. Tijdens de activiteiten bij ‘Muziek op schoot’ worden oude en nieuwe liedjes gezongen.
Ook wordt er gebruik gemaakt van eenvoudige instrumenten, dat is een nieuwe ervaring voor kinderen en
het bevordert de fijne motoriek. De kinderen bewegen op muziek; het ritme gevoel is bij de allerkleinsten
al aanwezig.
In oktober was ons uitstapje naar Bibliotheek Crabbehof voor ‘Muziek op schoot’ voor de 1 en 2 jarige
kinderen een groot succes. We hebben leuk nieuws! De muziekdocente Annet geeft maandelijks ‘Muziek
op schoot’ activiteiten op alle locaties bij Pipoo. De muzikale activiteiten zijn aangepast aan de Puk thema’s
op de groep

Belangrijke mededelingen
Zieke of afwezige pedagogische medewerkers
Ook bij ons is het een dagelijkse uitdaging om in deze tijd van de coronamaatregelen en de bestaande
personeelskrapte de opvang van uw kinderen te organiseren.
Indien een leidster niet kan werken proberen we natuurlijk vervanging te vinden. De praktijk laat zien dat
er bijna geen vervangers beschikbaar zijn.
We hopen dat we in de komende tijd heel weinig zieke collega’s krijgen.
We realiseren ons dat dit ingrijpende maatregelen zijn voor gezinnen met jonge kinderen. Wij zijn heel blij
dat kinderopvang open mag blijven en zullen er zoveel als mogelijk aan doen om een veilige leer- en
werkomgeving voor de kinderen en de medewerkers te realiseren. We rekenen hierbij op uw
medewerking.
Alleen samen krijgen we corona onder controle.
Samen leven, samen leren, samen door deze lastige tijd.
Uurtarief 2022
Vanaf januari 2022 wordt ons uurtarief €8,50. U heeft hier eerder bericht over ontvangen. Heeft u de
wijziging nog niet gedaan? Dan adviseren wij u dit z.s.m. te doen, zodat u geen kinderopvangtoeslag
misloopt.
Ouderavonden
De ouderavonden van vorige maand zijn afgerond. Wij hebben het wederom als heel zinvol en prettig
ervaren om in een persoonlijk gesprek de ontwikkeling en groei van uw kind(eren) te bespreken.
In mei 2022 worden de volgende oudergesprekken ingepland.
Terugkomst Melissa
Hoera! Onze collega Melissa is in oktober bevallen van haar 2e zoontje Dex.
Na een fijn zwangerschapsverlof zal Melissa in januari weer werken op de groep.
Welkom terug Melissa!

Nationale Voorleesdagen 2022
Voorlezen vinden wij een belangrijke dagelijkse activiteit op de groepen. Om die reden promoten wij
graag namens de Bibliotheek Aanzet de ‘Nationale Voorleesdagen’.
Tijdens de ‘Nationale Voorleesdagen’ van 26 januari t/m 5 februari is er weer extra aandacht voor leuke
activiteiten rondom boeken en voorlezen.
Het prentenboek van het jaar heeft de titel ‘Maar eerst ving ik een monster’ wat bekroond is met de
Zilveren Griffel 2021. Het boek is geschikt vanaf 2 ½ jarigen.
De Nationale Voorleesdagen starten we op woensdag 26 januari met het voorleesontbijt. De kinderen die
op deze dag opvang hebben mogen in pyjama komen en worden de zij verwend met een gezond ontbijt.
Informatie hierover volgt nog.
Voor meer voorleesactiviteiten en informatie over Bibliotheek Aanzet en
de ‘Nationale Voorleesdagen kunt u vinden op:
http://www.debibliotheekaanzet.nl/
http://www.nationalevoorleesdagen.nl/

Brengen NA eetmomenten
Met regelmaat gebeurt het dat kinderen gebracht worden na een eetmoment. We willen u daarom
hierover meer duidelijkheid bieden m.b.v. onderstaand tijdsschema. Hierin staan de afwijkende en
maximalen tijden voor het nuttigen van een bepaalde maaltijd. Wanneer u van te voren aangeeft dat uw
kind wat later komt kan de maaltijd gewoon genuttigd worden en dient de groep hier rekening mee te
houden.
Wanneer

Aanbieden tot

Fruit

+/- 09:30 uur

10:00 uur

Lunch

+/- 11:30 uur

12:15 uur

Groente

+/- 15:30 uur

16:00 uur

Reacties via What’s app
Dagelijks appen ouders regelmatig naar de groepen. Door diverse activiteiten en de zorg voor uw kind
kunnen we niet altijd meteen antwoorden. Wij willen vanaf nu voorkomen dat wij regelmatig aandacht
besteden aan het beantwoorden van app berichten. Om die reden zullen we alleen tussen 13.00 - 15.00
uur reageren op uw app bericht. Omdat de kinderen op bed liggen is er meer rust op de groep om uw app
bericht met aandacht te beantwoorden. Natuurlijk zijn er uitzonderingen zoals; wanneer uw kind niet
lekker of ziek is (geweest) of andere dringende zaken over uw kind die niet kunnen wachten.

Recept voor bulgur met kip
Ingrediënten:
2 kippenbouten
1,5 kopjes bulgur
1 kleine ui
Halve rode puntpeper
3 eetlepels olie
1 eetlepel boter
1 eetlepel tomatenpuree
1 theelepel zout
3 kopjes kippenbouillon
Voorbereiding:
Voeg 3 kopjes water toe aan de kip en kook het. Giet vervolgens de kippenbouillon af en zet opzij (deze
gebruiken we voor bulgur) trek met 2 vorken de kip uit elkaar tot je allemaal sliertjes hebt. Snijd de ui en
de rode peper fijn. Doe de olie in een pan en bak de uien erin. Voeg de rode peper toe en bak verder.
Voeg de tomatenpuree toe en ga verder. Voeg de bulgur en boter toe en bak ze samen 1-2 minuten.
Voeg kippenbouillon en zout toe. Leg de gesnipperde kip erop en wanneer het begint te koken sluit het
deksel, zet het vuur lager en kook ongeveer 15 minuten tot het water is opgenomen. Neem 10
minuten en serveer het!
Eet smakelijk…

Belangrijke data
Vrijdag

03 - 12 - 2021

Sinterklaasfeest

Woensdag

22 - 12 - 2021

Kerstfeest

Jarige leidsters
Joyce 28-01-2001

Tot slot
Wij hopen dat u met plezier de nieuwsbrief heeft gelezen.

Tot onze volgende nieuwsbrief in januari 2022.

