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Voorwoord	
	
Beste	ouders	en/of	verzorgers,		
	
Voor	u	ligt	de	nieuwsbrief	van	februari.	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.		
U	zult	de	volgende	nieuwsbrief	ontvangen	in	april,	juli,	oktober	en	december.		
	
Na	2	jaar	van	loc	downs	en	vele	Corona-maatregelen	hopen	wij	dat	2022	een	jaar	wordt	om	weer	meer	van	
onze	vrijheden	te	kunnen	genieten.		
Namens	ons	Pipoo	team	bedanken	we	u	voor	uw	flexibiliteit	en	voor	uw	begrip	in	het	afgelopen	jaar.	
Team	Pipoo	wenst	u	een	liefdevol	en	vooral	een	gezond	nieuwjaar	toe!	
	
De	maand	februari	is	alweer	aangebroken	en	dit	betekent	dat	het	bijna	lente	wordt.	De	tijd	om	weer	te	
genieten	van	de	voorjaarszon	en	om	te	groeien	en	te	bloeien.	
	
	
Corona	
	
We	moeten	nog	steeds	erg	voorzichtig	blijven	en	daarom	gelden	onderstaande	regels	nog	steeds.	
Anderhalve	meter	regel:	alle	volwassenen	houden	1½	meter	afstand	van	elkaar.	De	leidsters	houden	
onderling	ook	1,5	meter	afstand	en	indien	mogelijk	ook	met	u	als	ouder.	
	
Om	de	regels	zoveel	mogelijk	te	kunnen	hanteren	en	waarborgen,	vragen	we	u	om	voordat	u	uw	kind	aan	
ons	overdraagt,	u	ervoor	zorgt	dat	alle	kusjes	en	knuffels	al	gegeven	zijn.	Op	deze	manier	kan	de	leidster	
uw	kind	overnemen,	zodat	de	tijd	van	“binnen	de	1½	meter”	zo	kort	mogelijk	gehouden	wordt.	
	
Eén	ouder	tegelijk:	
Om	het	verloop	op	de	groepen	zo	soepel	mogelijk	te	laten	verlopen,	vragen	wij	u	om	de	tijd	die	u	op	de	
groep	doorbrengt,	zo	kort	mogelijk	te	houden	(max	5	minuten).	Zodra	u	de	groep	verlaten	heeft	is	er	
ruimte	voor	de	volgende	ouder	om	naar	binnen	te	komen.	
	
Ook	is	het	belangrijk	dat	wij	allen	rekening	houden	met	elkaar	en	elkaar	de	ruimte	geven.	Wanneer	u	ziet	
dat	er	al	een	andere	ouder	binnen	is	om	zijn/haar	kind	te	brengen	of	te	halen,	willen	wij	jullie	vragen	om	
dan	even	te	wachten	tot	de	desbetreffende	ouder	weer	buiten	is	en	ruimte	heeft	gemaakt	voor	u.	
	
Mondkapjes:	bij	het	betreden	van	ons	pand	is	het	verplicht	een	mondkapje	te	dragen	over	neus	en	mond.		
	
Vooruitblik	
	
Handpop Puk 
  
U heeft Puk waarschijnlijk wel eens gezien op de groep. Of misschien heeft Puk al eens bij u thuis 
gelogeerd. De vrolijk gekleurde handpop Puk. Graag geven wij u meer informatie over Puk’s rol op de 
groep. 
  
Puk komt voort uit het VVE-programma Uk & Puk. VVE staat voor vroegschoolse educatie. 
Puk is een echt speelkameraadje van de kinderen. Puk maakt dezelfde dagelijkse dingen mee als de 
kinderen en leeft in een herkenbare wereld. Puk betrekt de kinderen bij de activiteiten die met hun 
worden ondernomen. Puk 'praat ' met hen en lokt zo interactie uit. Puk verlaagt eventuele drempels en 
geeft kinderen een veilig gevoel. Puk daagt je soms uit iets te doen wat best spannend is, maar als je niet 
durft dan is dat ook goed. 
Kortom, Puk heeft een centrale rol op de groep van uw kind en is een echte allemansvriend . 



 
Thema 
 
Het thema ‘Welkom Puk!’ is inmiddels afgesloten. In de week van 7 februari gaan wij starten met ons 
nieuwe Puk thema ‘Knuffels’. In dit thema staan knuffels en geknuffeld worden centraal. Denkt u bij 
knuffels aan elkaar aaien, troosten, knuffelen en lief zijn voor elkaar en vriendjes worden. 
Voor dit thema vragen wij u een favoriete knuffel van uw kind(eren) mee te nemen, zodat we deze kunnen 
gebruiken voor leuke activiteiten tijdens dit thema. 
Vanaf medio maart t/m eind april zullen we aandacht besteden aan het Puk thema ‘Dit ben ik!’. 
 
	
Belangrijke	mededelingen		
	
Nieuwe collega 
 
Wij zijn blij jullie te kunnen vertellen dat vanaf 1 Februari het team van Pipoo versterkt gaat worden met 
Fabienne.  
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
Mijn naam is Fabienne IJsselstein en sinds januari 2022 ben ik afgestudeerd als gespecialiseerd 
pedagogisch medewerker. Na een zeer plezierige en bovenal leerzame stageperiode bij kinderdagverblijf 
Pipoo, zal ik per februari 2022 aan de slag gaan als leidster op de groep. Naast werkneemster ben ik ook 
nog een moeder van mijn zoontje van 3 jaar oud. Vanuit beide perspectieven kan ik u vertellen dat 
Kinderdagverblijf Pipoo een warme en veilige haven is waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen 
op hun eigen tempo en naar hun eigen kunnen. Het mooiste gegeven van dit beroep is dan ook dat wij als 
pedagogisch medewerkers daar een bijdrage aan mogen leveren. Kortom; de acceptatie van het kind 
staat iedere dag weer centraal. 
	
Afscheid	collega	
	
Op	Pipoo	1	nemen	we	afscheid	van	collega	Joyce.	In	februari	begint	Joyce	aan	een	nieuwe	uitdaging.	
Wij	wensen	haar	veel	succes!	
	
Fotograaf	
	
Op	vrijdag	11	februari	staat	de	fotograaf	ingepland	om	mooie	portretfoto’s	te	maken	van	uw	kind.	
De	nodige	informatie	hierover	is	verstuurd	via	whatsapp.	
Wanneer	u	gebruik	wilt	maken	van	de	gelegenheid	om	samen	met	broers	of	zussen	op	de	foto	te	gaan,	
dient	u	dit	tijdig	door	te	geven	op	het	mailadres	info@pipoo.nl		
	
	
Afwijkende	tijden	
	
Volgens	de	wetgeving	mogen	wij	als	kinderopvang	organisatie	maximaal	3	uur	per	dag	afwijken	van	de	
beroepskracht	–	kind	ratio	(BKR).	Tijdens	die	uren	mogen	minder	pedagogisch	medewerkers	worden	
ingezet.	Dit	heet	de	3	uursregeling.	Als	de	afwijkende	tijden	worden	gewijzigd,	dan	kunt	u	deze	nalezen	op	
het	raam	bij	de	entreedeur.	
	
Warme	kleding	
	
Ook	nu	het	weer	kouder	is	gaan	we	graag	met	de	kinderen	naar	buiten.	Om	die	reden	vragen	wij	u	de	
kinderen	goed	warm	aan	te	kleden	en	vooral	de	sjaals,	mutsen	en	wanten	niet	te	vergeten!	Denk	hierbij	
ook	aan	extra	reserve	kleding,	ondergoed	en	sokken.	
	



Het	kan	voorkomen	dat	de	kleding	en	vooral	de	schoenen	van	de	kinderen	vies	of	nat	kunnen	worden.		
We	vragen	hiervoor	uw	begrip.		
Voor	op	de	groep	raden	we	aan	om	warme	sloffen/dikke	antislip	sokken	mee	te	nemen	voor	uw	kind.	
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.		
	
	
Gezonde	Kinderopvang	
	
Als	gezonde	kinderopvang	houden	wij	u	graag	op	de	hoogte	over	wat	bijdraagt	aan	een	goede	en	gezonde	
leefstijl	van	uw	kind.	Vaak	wordt	daarbij	alleen	gedacht	aan	gezonde	voeding	en	bewegen.	Maar	wist	u	ook	
dat	voldoende	slapen,	gewicht,	een	veilige	omgeving	en	veilig	gedrag	hierbij	een	grote	rol	spelen?!	Met	
een	gezonde	leefstijl	leren	jonge	kinderen	om	uit	te	groeien	tot	een	volwassen	fit	persoon.		
	
Denkt	u	ook	aan	veilig	eten.	Dit	heeft	dagelijks	onze	aandacht	op	de	groepen.	Om	verstikking	en	verslikking	
zoveel	mogelijk	te	beperken	zijn	wij	heel	alert	op	klein	speelgoed/onderdelen	die	kinderen	in	hun	mond	
kunnen	stoppen.	Ter	veiligheid	snijden	we	fruit	en	groente	in	meerdere	stukjes	voor	de	kinderen.	
Graag	delen	wij	onderstaande	tips	met	u	ter	voorbereiding	van	een	fruit-	of	groente	moment:	
	
	
	
	
	
	
	
	
Goed	gespeeld:	uitdagend	spelen	in	de	kinderopvang	
	
Om	kinderopvangorganisaties	te	ondersteunen	bij	risicovol	aanvaardbaar	spelen,	biedt	Gezonde	
Kinderopvang	nu	nieuwe	‘Goed	Gespeeld’-materialen.	Al	onze	pedagogisch	medewerkers	zijn	
geïnformeerd	over	wat	dit	inhoud	en	wat	het	doel	is	van	‘Goed	Gespeeld’.	Over	het	belang	van	uitdagend	
spelen	willen	wij	graag	onderstaande	met	u	als	ouder	delen:	

● Een	voorlichtingsvideo	over	uitdagend	spelen	waarin	het	belang	van	
hiervan	vanuit	verschillende	perspectieven	wordt	belicht.	
https://www.youtube.com/watch?v=sDUzTDa5_Vc&t=2s	

● Ter	informatie	hangt	op	elke	groep	een	poster	op	het	raam	die	u	kort	informeert	om	eventueel	het	gesprek		
aan	te	gaan	met	een	pedagogisch	medewerker	over	uitdagend	spelen.	

● De	kinderen	kunnen	een	‘Goed	Gespeeld’-sticker	krijgen	op	hun	hand	of	kleding	om	te	laten	zien	dat	ze	‘goed’	
gespeeld	hebben	en	het	leuk	vonden.	Het	gaat	er	daarbij	niet	om	dat	kinderen	echt	een	schaafwond	of	blauwe	
plek	hebben.			

	
	
	
Voorleesweken		
	
Pipoo	vindt	(voor)lezen	belangrijk.	Maar	naast	dat	het	belangrijk	is,	is	het	vooral	ook	erg	leuk.	Lekker	
gezellig	op	de	bank	of	heerlijk	op	de	grond	met	allemaal	kussens	om	je	heen.	Een	boek	op	schoot	met	
prachtige	illustraties	en	een	mooie	tekst.	Woorden	die	vertellen	en	illustraties	die	spreken.		
	
	



	
Zwerfboekenkast	bij	KDV	Pipoo	
	
Binnenkort	wordt	er	een	zwerfboekenkast	geplaatst,	op	het	kleine	grasveld,	naast	de	container.	
In	deze	kast	worden	diverse	kinderboeken	en	flyers	met	uitleg	hierover	neergelegd.	De	boeken	zijn	
bestemd	voor	kinderen	uit	de	wijk	Krispijn	en	omgeving.	Ook	de	kinderen	van	Pipoo	kunnen	hier	gebruik	
van	maken.	
	
De	zwerfboekenkast	werkt	als	volgt:		
Kinderen	mogen	boeken	uit	de	zwerfboekenkast	gratis	meenemen	om	te	lezen.	Daarna	kunnen	ze	het	
boek	weer	terugbrengen,	of	verder	laten	zwerven.	Zij	mogen	er	ook	zelf	weer	boeken	in	zetten.	Het	idee	
achter	de	zwerfboekenkast	is	dat	zo	wordt	geholpen	om	de	taalvaardigheid	van	kinderen	te	vergroten	en	
dat	zij	ervaren	dat	lezen	heel	leuk	is!	Op	deze	manier	kunnen	mensen	heel	makkelijk	boeken	voorlezen	en	
aanbieden	aan	hun	kinderen.	Dankzij	de	zwerfboekenkast	hoeft	geld	of	gebrek	aan	geld,	geen	reden	te	zijn	
om	kinderen	niet	met	boeken	in	aanraking	te	brengen.	
	
Wordt	vervolgd.	
	
	
Recept	3	kleurenpasta	met	tonijn		
					
Ingrediënten:		
	
1	pak	3	kleuren	pasta	
1	blikje	tonijn	in	water	(uitgelekt)		
1	blikje	mais	(uitgelekt)	
1	rode	paprika		
1	rode	ui		
1	blik	tomaten	in	blokjes	
1	klein	blikje	tomatenpuree	(1	el)	
Zwarte	peper		
Zout		
Paprikapoeder		
Olijfolie	
	
Bereiding:	
Breng	de	pasta	met	een	scheutje	olijfolie	en	zout	aan	de	kook.	Snijd	de	paprika	en	ui	in	kleine	stukjes	en	
fruit	deze	in	een	pan	met	olijfolie.	Voeg	de	tomatenblokjes	toe	en	tomatenpuree	en	schep	het	geheel	goed	
om	voeg	klein	beetje	water	toe.	Voeg	daarna	de	tonijn,	de	mais	en	de	kruiden	en	kook	het	even	mee.	
Serveer	de	pasta	met	geraspte	kaas.	
	

	
	
	
Eet	smakelijk!	
	
Belangrijke	data	
	
Vr.		11	–	02	–	2022		 Fotograaf	
Do.	31	–	03	–	2022	 Studiedag	–	Pipoo	gesloten	
	
	



	
Jarige	leidsters	
	
Chemène	 26-02	
	
	
Tot	slot	

Vragen	of	ideeën?	

Heeft	u	naar	aanleiding	van	deze	nieuwsbrief	nog	vragen	of	heeft	u	een	leuk	idee	om	onze	opvang	te	
verbeteren,	dan	kunt	u	ons	bereiken	op	het	emailadres:	info@pipoo.nl.	Tevens	kunt	u	met	vragen	altijd	bij	
uw	vaste	pedagogisch	medewerkers	terecht.	Wij	hopen	dat	u	met	plezier	de	nieuwsbrief	heeft	gelezen.		
Tot	onze	volgende	nieuwsbrief	in	april	2022.	

	

Met	vriendelijke	groet,	Team	kinderdagverblijf	Pipoo.	
	


