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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 volgende nieuwsbrief ontvangen in juli, oktober en december.  
 
Na de koude wintermaanden kunnen we ons weer verheugen op de mooie, zonnige maanden waarin de kinderen 
kunnen genieten van allerlei buitenactiviteiten en leuke uitstapjes. 
 
 
 Vooruitblik 
 
Thema ‘Dit ben ik!’ 
 

Het nieuwe thema dat vanaf 21 maart centraal staat binnen het kinderdagverblijf is: Dit ben ik! In deze nieuwsbrief 

willen we u als ouder/verzorger informeren over de inhoud van de activiteiten. 

Het thema 
In het thema ‘Dit ben ik!’ staat het lichaam centraal. De kinderen kijken naar de verschillende delen van hun lichaam, 
kijken wat je hiermee kunt doen en praten hierover.   
 
De komende 6 weken staan in het teken van ‘zien, ruiken, horen, voelen en proeven’ centraal en doen de kinderen 
mee aan de volgende activiteiten: 

• Kinderen maken een knutselwerk van hun lichaam. 

• Kinderen bootsen gezichten na, herkennen de gevoelens boos en blij, en beelden deze uit. 

• De kinderen gaan op de foto. Daarvoor maken ze zichzelf mooi. Ze kammen hun haar en mogen zichzelf 

verkleden. 

• Kinderen ruiken aan verschillende voedingsmiddelen of voorwerpen en geven aan of ze het lekker vinden 

ruiken. Zo maken ze kennis met verschillende geuren. 

• Kinderen doen een luisterspelletje waarbij ze op zoek gaan naar een tikkende wekker. 

• De kinderen voelen met hun voeten in een bak met zand, stro en water. 

• We doen een proefspelletje en praten hier met de kinderen over. Is het lekker? Is het vies? Is het zoet of 

juist zuur. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pipoo.nl/


 

Hoe kunt u thuis aansluiten bij het thema?   

• Door veel te praten met uw kind over wat u doet leert hij vanzelf nieuwe woorden. Benoem 

bijvoorbeeld lichaamsdelen tijdens het afdrogen. Stel ook vragen als: ‘Waar is je neus?’ of geef 

kleine opdrachtjes ‘steek je arm maar uit, dan kan ik je arm afdrogen’. 

• Verstop telkens een andere lichaamsdeel onder een handdoek bij het afdrogen. Doe net of u het 

lichaamsdeel van uw kind kwijt bent. En reageer opgelucht als het weer tevoorschijn komt. 

Waarschijnlijk vindt uw kind het zo leuk dat hij zelf initiatief gaat nemen.  

• Stimuleer uw kind zelf te doet wat hij al kan. 

• Geef uw kind veel complimenten. Bijvoorbeeld: ‘Wat ben je al groot’ of ‘Wat zie je er mooi uit’.  

Uw kind zal een fijn gevoel krijgen als hij merkt dat u trots op hem bent. 

• Jonge kinderen kunnen hun gevoelens nog niet in goede banen leiden. Dit zie je ook aan hun 

lichaamstaal. Wanneer u de emotie van uw kind verwoordt, wordt uw kind vaak rustiger. Uw kind 

leert steeds beter begrijpen wat hem overkomt als hij boos, bang, blij of verdrietig is. Tegelijk leert 

hij de woorden voor de gevoelens kennen. Wanneer uw kind ouder is zal hij steeds beter 

verwoorden wat hij voelt. 

• Er zijn veel kinderliedjes en versjes waarbij lichaamsdelen genoemd worden, twee ervan treft u 

hierboven aan.. Uw kind zal een hoop nieuwe woorden leren. 

• Kinderen bewegen graag. Ga naar het park, bos of speeltuin of maak een hindernisparcours in de 

huiskamer (op kussens stappen, klimmen over kussens, onder de tafel kruipen etc. 

• Bij veel kinderliedjes horen ook spelletjes waarbij kinderen heen en weer of op en neer bewegen, 

denk aan ‘hop paardje hop, schuitje varen. Hierdoor wordt het evenwichtsgevoel van uw kind 

geoefend. Pas uw tempo altijd aan het tempo van uw kind aan. 

• Doe eens een luisterspelletje met uw kind. Zorg dat het stil is en vestig de aandacht op geluiden. 

Hoort uw kind de vogels fluiten, de klok tikken , of een auto voorbij rijden? Kunnen jullie de 

geluiden ook nadoen? 

 

       Enkele woorden die wij oefenen zijn: 

• Hoofd, mond, neus, oog, oor, buik, arm, been, hand, voet 

• Blazen, zuigen, lippen, bellen 

• Horen, zacht, hard, stil, donker, groot, klein, ik, jij 

• Hard, zacht, ruw, voelen, aaien, kriebelig, voelen, 

• Zien, kijken, wit, weg, kiekeboe 

• Smeren, voelen, ruiken 

• Stinken, mmm, bah, zoet, zuur, lekker, vies, proeven 

• Blij, boos, verdrietig 

                                                                    

Dit zijn mijn wangetjes (versje) 
Dit zijn mijn wangetjes,                                                                                                                                         
en dit is mijn kin.                                                                                                                                                   
Dit is mijn mondje,                                                                                                                                               
met tandjes er in.                                                                                                                                                                      
Dit zijn mijn oortjes, mijn oogjes mijn haar.                                                                                                     
Nu nog mijn neusje en dan ben ik klaar! 

 

Een Muisje (versje)  
Een muisje op mijn arm,  
Een muisje op mijn been                                                                                 
Kriebel, kriebel, krabbeltje,                                                                                 
Wie zit er aan mijn teen? 
 

 



Naast bovenstaande tips heeft u ook van ons een nieuwsbrief ontvangen over de inhoud van het Puk thema ‘Dit ben 
ik!’ en hoe u verder thuis kunt aansluiten op dit thema. 
Het thema sluiten we op 29 april weer af op alle groepen. Medio mei starten we met het nieuwe Puk thema 
‘Eetsmakelijk!’ 
 
 
Ouderavonden 
De ouderavonden zullen dit jaar plaatsvinden van maandag 16 mei tot en met vrijdag 20 mei. 
Het oudergesprek duurt ca. 10 minuten. De mentor van uw kind zal tijdig een afspraak met u maken.  
De oudergesprekken kunnen weer fysiek plaatsvinden op de Pipoo locatie van uw kind(eren).  
Doel van deze oudergesprekken zijn: 
o De ontwikkeling/welbevinden van uw kind bespreken (hierbij wordt gebruik gemaakt van de observatielijsten). 
o Vormgeven aan gedeelde opvoeding door informatie-uitwisseling. 
o Een kans te geven voor pedagogische medewerkers of ouders om te spreken over problemen en/of om vragen te 

stellen. 
 
Pasen 
In de week vóór 1e Paasdag ondernemen we leuk Paasactiviteiten, zoals; boekjes lezen, spelletjes en knutselen! Op 
donderdag 14 april is er voor de kindjes van die dag een paasontbijt! Deze dag mogen ze ook in hun pyjama komen. 
 
Koningsspelen 
De koningsspelen is een sportief feest waarbij kinderen worden gestimuleerd om lekker te bewegen door middel van 
verschillende buiten- en binnen activiteiten.  
Deze dag staat volop in het teken van bewegen en gezond eten! 
 
Modderdag 
Tijdens Modderdag ontdekken kinderen wat modder is, hoe ze er mee kunnen spelen en ervaren wat aarde voor hen 
betekent. De kinderen krijgen volop de ruimte om met zand en water te experimenteren door te knoeien, rollen, 
voelen e.d. Ook dit jaar zullen we er op 29 juni weer een ‘modderig’ feest van maken. ☺ 
 
Moestuin 
Vorige maand zijn wij weer begonnen met het zaai klaar maken van onze moestuin voor het nieuwe seizoen. 
Hiermee leren we de kinderen over het groeiproces van planten en het verzorgen ervan. 
Als we een goede oogst hebben kunnen we er ook nog volop van smullen. 
 
Zonnetjesweek 
De zon is heerlijk warm en fijn om van te genieten, maar er is ook een schaduwzijde aan de zon.  
Op jonge leeftijd onbeschermd in de zon, vergroot het risico om op latere leeftijd huidkanker te krijgen. Huidkanker 
is de meest voorkomende en snelst toenemende kankersoort in Nederland. Daarom heeft het Huidfonds het 
initiatief genomen voor de Zonnetjesweek. Het doel van de jaarlijkse campagne is een huidkankervrije generatie. De 
Zonnetjesweek loopt van 30 mei t/m 3 juni 2022. 
Kinderdagverblijf Pipoo zet zich graag in voor dit goede doel! Tijdens deze voorlichtingsweek leren de kinderen, u als 
ouder en pedagogisch medewerkers op een positieve manier over veilig spelen in de zon. 
 
In het voorjaar schijnt de zon vaak al volop en is het belangrijk om uw kind al met zonnebrandcrème in te smeren.  
 
Graag delen we de volgende 5 tips met u over ‘Veilig spelen in de zon’: 
1. Smeer royaal en regelmatig zonnebrandcrème met factor 30 of hoger. 
2. Kies UV-werende kleding: houdt 99% van uv-straling tegen. 
3. Uit de zon tussen 11.00 en 15.00 uur. Houd baby’s (kinderen tot 1 jaar) altijd uit de zon. 
4. Een petje of hoedje beschermt hoofd, gezicht, oren en nek. 
5. Draag een goede zonnebril met uv-filter. 

 
 
 
 
 
 



Belangrijke mededelingen  
 
Vies worden en extra kleding 
Wij spelen veel buiten. Bij ons mogen de kinderen gelukkig 'vies' worden. Wanneer kinderen vies worden, neemt de 
kwaliteit van het spel toe. Ze ontdekken en experimenteren zo veel meer. Daarnaast leren kinderen beter omgaan 
met risico's zoals vallen, uitglijden en omgaan met water. Ze worden namelijk nieuwsgieriger en creatiever. 
 
Mocht de kleding van uw kind door het spelen of het eten/drinken heel vies zijn geworden, dan vragen we u om 
genoeg reserve kleding mee te nemen voor uw kind(eren).  
Ook is het fijn als uw kind haar/zijn eigen pyjama aan heeft met slapen.  
 
Speelgoed meenemen 
Bij Kinderdagverblijf Pipoo begrijpen wij dat het voor de kinderen erg fijn is om eigen speelgoed me te nemen op de 
groep. Door het meenemen van eigen speelgoed is er altijd het risico dat het stuk kan gaan of kwijt kan raken. 
Om teleurstelling bij de kinderen te voorkomen willen wij u vragen om het meegebrachte speelgoed thuis te 
bewaren of dit bij het afscheid van uw kind weer mee terug neemt. 
 
Gevaarlijk  
Na het stoppen van losse nietjes, punaises of kleine magneetjes op de groepen willen 
wij ook per direct gaan stoppen met het gebruik van latex ballonnen, met het oog op 
verstikkingsgevaar! Want eenmaal ingeslikt (ook als het maar een klein stukje van een 
ballon is), kan het de luchtweg van het kind volledig afsluiten. En je krijgt het er bijna 
onmogelijk weer uit.  
De latex ballonnen die we normaal gebruiken voor het versieren tijdens kind jarig, 
gaan we nu gebruik maken van stoffen ballonnen die hergebruikt kunnen worden.  
 

Recept Linzensoep 

 
 
Ingrediënten: 
1 kopje rode linzen 
1 liter water 
1 eetlepel olie 
1 ui 
1 teentje knoflook  
1 wortel 
1 aardappel 
1 eetlepel tomatenpuree 
 zout en peper 
 
Voorbereiding: 
Voor rode linzensoep wordt de olie in de pan gedaan en worden de gesnipperde uien en knoflook gebakken tot ze 
licht roze worden. Hierna wordt tomatenpuree toegevoegd, na het roosteren worden wortelblokjes, 
aardappelblokjes en grondig gewassen en uitgelekte linzen toegevoegd. 
Voeg er water aan toe, meng het en sluit het deksel van de pan.  De soep wordt op middelhoog vuur gezet tot het 
kookt, en na het koken op het laag vuur verder laten koken, af en toe roeren, tot de linzen, wortelen en aardappelen 

zacht worden. Nadat de soep is gekookt, wordt deze goed fijn gemaakt met een staafmixer.  Als je geen 
blender hebt, kun je deze ook zeven. 
Voeg zout en zwarte peper toe, als de soep wat dik is kan er een beetje water toegevoegd worden en nog 5 minuten 
laten koken en haal daarna van het vuur.  

Eet smakelijk!! 
 
 



Belangrijke data 
 

Do    14 – 04 – 2022  Paasontbijt 

Ma   18 – 04 – 2022 2e Paasdag (Pipoo gesloten) 

Di     26 – 04 – 2022 Koningsspelen 

Wo   27 – 04 – 2022 Koningsdag (Pipoo gesloten) 

Ma   16 – 05 – 2022 t/m  
Vr     20 – 05 – 2022 

Ouderavonden 

Do    26 – 05 – 2022  Hemelvaartsdag (Pipoo gesloten) 

Ma   06 – 06 – 2022  2e Pinksterdag (Pipoo gesloten) 

Wo   08 – 06 – 2022  Nationale Buitenspeeldag 

Wo   29 – 06 – 2022  Modderdag 

 
 
Jarige leidsters 
 
Hatice  22-04 
Jennifer  22-05 
Canan  25-05 
 
 
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 juli 2022. 

 

Met vriendelijke groet, Team Kinderdagverblijf Pipoo. 
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