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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 zomerperiode is alweer aangebroken. We hopen op vele mooie zonnige dagen, zodat de kinderen kunnen
genieten van vele leuke buiten activiteiten.

Terugblik

Oudergesprekken

We hebben in week 20 weer de eerste 10 minutengesprekken gehouden voor de kinderen van 0 t/m 4 jaar. We
kijken terug op fijne gesprekken.

Nationale Buitenspeeldag en Modderdag

Ook dit jaar waren Nationale Buitenspeeldag en Modderdag weer een groot succes! Zó leuk om blije gezichtjes te
zien tijdens het ontdekken van divers speelgoed van speel-o-theek Dordrecht en tijdens Modderdag te
experimenteren met water, zand, aarde, klei, takjes, bloemen, stro en overig natuurlijk materiaal.
Volgend jaar weer!

Vooruitblik

Thema “Oef, wat warm!”

De zomerperiode gaat beginnen.
Voor veel gezinnen betekent dit dat er veel buiten wordt gedaan: Buiten spelen, buiten eten en misschien wel
samen uitstapjes maken of op vakantie gaan.
Het thema waar wij vanaf maandag 11 juli mee gaan starten is zomer “Oef, wat warm!“

Tijdens het thema “Oef, wat warm!” staat het warme weer en het verschil tussen warm en koud centraal. Het
warme weer geeft aanleiding om lekker met water te spatten, ijsklontjes te maken en ijsjes te kopen in de ijsco-hoek.
De kinderen helpen Puk af te koelen, vergelijken koud en warm water en spelen het verhaal na van Gijs en Guusje
die in het zwembad gaan spelen.

Doen jullie thuis mee?

Zelf insmeren
Uw kind weet al goed dat hij dagelijks ingesmeerd moet worden. Nu wil hij dit zelf doen! Geef een spiegel, zodat
hij zichzelf helemaal kan zien. Help hem door wat crème in een schoongespoelde deo- roller te doen.
Laat hem hiermee experimenteren rol ermee over zijn armen en benen en buik. Zo het rollen is klaar. Nu smeren
maar!
Doe voor hoe u zich zelf insmeert. Vraag uw kind in de spiegel te kijken en zijn gezicht in te smeren. Wijs uw kind op
het vervelende gevoel van crème in de ogen.

http://www.pipoo.nl


Samen praten
Praat thuis eens over het zomerweer of over de vakantieplannen. Laat kinderen meehelpen om een koffer in te
pakken of bekijk samen filmpjes of foto’s van plaatsen waar jullie naar toe gaan. Hoe reageren de kinderen hier op?
En wat vinden ze van de zomerse sfeer? Spelen jullie meer samen buiten en hoe gaat het met opstaan en ’s avonds
gaan slapen? Het is immers nog licht als de kinderen naar bed gaan en al licht als ze opstaan.

Uw kind weet inmiddels goed wat nat en droog is. Toch blijft water een grote uitdaging ommee te spelen. Water
blijft iets magisch. Het komt uit de kraan en als een je hand tegen de straal houdt ontstaat er een fontein. En als je
water op het zand giet, zie je het eerst nog en dan is het weg. Ook een uitstapje naar de zee levert nieuwe indrukken
op. De golven die net schuim lijken en die komen en weer weg gaan. De mooie geschenkjes ommee te nemen:
schelpen, steentjes en soms een kwal. Kortom: het water, de zon, de zee en het strand bieden volop
aanknopingspunten om over te praten.

Wat kun je met baby’s en dreumesen in het thema “Oef, wat warm!” ondernemen?
Ze vinden het heerlijk om te spelen met water en modder. Lekker spetteren en kliederen! Een klein laagje water in
een emmer of teiltje is al genoeg. Kleine gieters, schepjes maar ook bad eendjes of emmers zijn leuk om te
gebruiken. Benoem ook wat ze voelen en doe zelf vooral mee.�

Belangrijke mededelingen

Afscheid van stagiaires

In de eerste week van juli zullen wij op de groepen afscheid afnemen van onze stagiaires.
Wij wensen hen alvast veel succes met het vervolg van hun studie en bij een nieuwe stageplek.
Vanaf september 2022 starten weer nieuwe stagiaires. Hierover leest u meer in de volgende nieuwsbrief.

Zomervakantie leidsters

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.

De mentor van uw kind zal u persoonlijk informeren als ze langer als één week afwezig zal zijn i.v.m. vakantie.

Enkele woorden die wij oefenen zijn:
- Het badpak, de water, de vinger, de wasmand, de pet, de ijscoman
- Spetteren, betalen, kiezen, soppen, zinken, springen, proberen, voelen,

Koud, licht, kort, langzaam, wassen, op, onder, zwaar, zacht, droog, nat

Jaarplanning 2023

Activiteiten verzinnen voor de kinderen doen we elke dag, maar wat zou het toch ontzettend leuk
zijn om ook ouders, opa's, oma's of die coole buurman in te kunnen schakelen!

Heb jij een tof beroep? Ben jij die stoere politieagent of brandweerman? Of kan je zomaar
langskomen met een ambulance of trekker? Bespeel je een instrument? Lees je graag voor?
Weet je veel over tuinieren of kriebelbeestjes? Mogen we op de boerderij of in de winkel op
bezoek komen?

Er zijn zoveel leerzame activiteiten te bedenken voor onze kinderen.

Wij horen heel graag of er enthousiaste mensen zijn met interessante ideeën die ons met de
volgende jaarplanning voor 2023 hiermee willen helpen laat het weten via info@pipoo.nl.
Samen maken we het leuk!

mailto:info@pipoo.nl


Warm eten in de zomervakantie

In de zomervakantie vanaf 27 juni wordt er geen warm eten bezorgd.
Maandag 19 september wordt de eerste warme maaltijd weer aangeboden.

Ter herinnering; sieraden en speelgoed

Hierbij vragen wij u om uw kind geen sieraden om te doen wanneer hij of zij naar het kinderdagverblijf komt. Dit in
verband met het zoekraken van sieraden en de veiligheid voor zowel uw kind als een ander kind.

Wilt u er op letten dat uw kind geen speelgoed meeneemt van huis naar het kinderdagverblijf. Wanneer er
speelgoed wordt meegenomen merken wij dat de kinderen het moeilijk vinden om hier afstand van te nemen.

Uitstapjes

Het zonnetje laat zich weer regelmatig zien en dat betekend dat we ook weer wat vaker een uitstapje gaan maken.
Deze uitstapjes bedenken we vaak spontaan en daarom vinden wij het fijn als kinderen voor 9:30 uur binnen zijn,
zodat we om 10:00 uur kunnen vertrekken. Mocht dit niet lukken horen wij dit graag via een appje of belletje.
Dan is het eerstvolgende brengmoment om 11.00 uur.

Als u niets laat horen, gaan wij ervan uit dat uw kind op die dag afwezig is.

Zelfredzaamheid stimuleren

We zijn volop bezig met het stimuleren van de zelfredzaamheid van de peuters! Tip: de peuters een hemd en
onderbroek aan te doen i.p.v. een romper zodat ze gemakkelijker zelfstandig naar het toilet kunnen gaan!

Vervangen spenen + melkvoeding

Mocht de speen (en/of flesspeen) van uw kind aan vernieuwing toe zijn i.v.m. leeftijd of een kapotte speen, dan
vragen we u hier ook zelf alert op te zijn om deze te vervangen.

Jas mee ook bij mooi weer

Wilt u ook bij mooi weer een vest of een jasje meegeven? In de ochtend kan het nog fris zijn tijdens het buitenspelen
of het is in de middag plotseling afgekoeld.

Kind klaarmaken voor ophalen

Het komt regelmatig voor dat ouders een bericht sturen of hun kind alvast klaar gemaakt kan worden, zodat het kind
meteen mee kan als het wordt opgehaald. Wij zorgen ervoor dat het kind op tijd verzorgd met u meegaat. Wel
vragen wij aan u om bij het ophaalmoment zelf uw kind (of te helpen) de jas en schoenen aan te trekken. Dit kan uw
kind meer rust geven als hij/zij niet overhaast wordt opgehaald. Daarbij kan een leidster u tussentijds een goede
overdracht geven.

Workshops diëtiste

Als Gezonde Kinderopvang zijn wij een samenwerkingsverband aangegaan met diëtiste Denice. Na eerdere
observaties van eetmomenten op de groepen en het uitwisselen van informatie geeft Denice in de zomervakantie
een aantal workshops op alle groepen. Voor een fruit- of groentemoment zal zij extra advies en tips geven voor een
gezond en smakelijk voedingsaanbod voor de kinderen.



Zonbescherming + CareLyn zonnebrandcrème

Naast het goed insmeren van uw kind met een zonnebrandcrème (vanaf factor 30) vragen we om ook een pet of
zonnehoedje én/of een zonnebril mee te nemen naar Pipoo. In de zomermaanden is de zonkracht hoog en is een
extra bescherming hiervoor belangrijk. Denk daarbij aan het voorkomen van een zonnesteek en de felheid van het
zonlicht voor de ogen.
Denkt u er ook aan om voor uw kind extra reserve kleding, een eigen handdoek, zwemkleding en eventueel
waterschoentjes mee te nemen?

Van de zonnebrandcrème op Pipoo (Nivea factor 30) zijn we overgestapt naar een Zonnebrand dispenser van
CareLyn. De CareLyn SPF30 zonnebrandcrème biedt een verhoogde UVA en UVB-bescherming en heeft een Boots 5*
classificatie, is extra waterresistent, bevat geen parfum of kleurstoffen. De zonnebrandcrème is PH-neutraal,
hypoallergeen en glutenvrij en is dus ook zeer geschikt voor alle huidtypen.
Vindt u het toch fijner om de geschikte zonnebrandcrème voor uw kind mee te nemen, dan kan dat natuurlijk ook.
Meer informatie over CareLyn zonnebrandcrème vindt u op www.carelyn.nl.

TIP!: Hitte bij kinderen

Op de website van het RIVM staat een bericht over hitte bij kinderen. Kinderen zijn kwetsbaar voor hitte omdat ze
niet altijd zelf acties ondernemen als ze het te heet hebben. Het risico tijdens hitte bij jonge kinderen wordt vooral
bepaald door het gedrag van verzorgers. Het is aan hen om ervoor te zorgen dat kinderen niet te warm gekleed zijn,
niet verbranden, meer te drinken krijgen en rustiger aan doen.

Welke klachten kan een kind krijgen bij hitte?

Kinderen worden sneller vermoeid, klagen over hoofdpijn en krijgen concentratieproblemen. Soms gaan ze sneller
ademen, lijken ze benauwd. In ernstige situaties kan het lichaam uitdrogen en oververhit raken door verlies van
teveel vocht en een stijgende lichaamstemperatuur. Wees extra alert op uitdroging bij kinderen bij:

 Overvloedig zweten.
 Droge mond.
 Minder naar de wc gaan/minder plasluiers (met donkergekleurde urine).
 Duizeligheid, misselijkheid/ braken of spierkrampen.
 Huilen, in ernstigere gevallen zonder tranen.
 Verminderde lichamelijke activiteit, lusteloos of slaperig, in het ergste geval raken kinderen bewusteloos.
 Vertoont een kind deze verschijnselen? Breng het kind dan naar een koele plek en laat het drinken, als het

daartoe in staat is. Waarschuw een arts bij ernstige klachten of als de situatie niet verbetert.

Tips om warmte-overlast te beperken:

 Bied de kinderen vaak te drinken aan, bij voorkeur water. Het is belangrijk om te drinken vóórdat
de kinderen dorst krijgen. Houd daarom in de gaten of de kinderen voldoende drinken.

 Plan geen intensieve bewegingsactiviteiten, pas het spel aan. Zoek daarbij een koele plek op, in of
rond het gebouw. Soms is het binnen prettiger vertoeven dan buiten.

 Laat kinderen niet te lang in de zon spelen en smeer de kinderen vooraf in met zonnebrandcrème
met een hoge beschermingsfactor.

 Zoek verkoeling met waterspelletjes en zwembadjes. Plaats deze in de schaduw en zorg dat er altijd
toezicht is. Ververs het water iedere dag.

 Bij sportdagen is het verstandig om het programma in te korten en meer pauzes te nemen.
Zorg hierbij voor voldoende drinkwater. Vervang intensieve spellen door waterspelletjes in de
schaduw.

 Om de allerkleinsten genoeg te laten drinken kun je bijvoorbeeld extra water aan de
melkproducten toevoegen. Eten met veel vocht, zoals vers fruit (meloen) en groenten
(komkommer, tomaat).

 Laat kinderen enkel in een rompertje (met luier) onder een lakentje slapen.

Bron: https://tipsvoordekinderopvang.nl/hitte-bij-kinderen/

http://www.carelyn.nl
https://tipsvoordekinderopvang.nl/hitte-bij-kinderen/


Recept Tortilla

Ingrediënten:
2 aardappelen
4 eieren
Half theeglas olie (60 ml)
1 theelepel zout
Halve theelepel zwarte peper

Voorbereiding:
Als eerst kunnen de aardappelen worden geschild.
Was vervolgens de aardappelen en snijd ze in vieren en daarna in dunne schijfjes
Giet wat olie in de koekenpan en zet het op de kookplaat. Voeg de aardappelen erbij en bak ze door om het door
elkaar te mengen.
Voeg in een kleine kom het ei, zout en zwarte peper toe en klop goed door.
Nadat de aardappelen zijn gebakken, laten we de overtollige olie in een kom afdruipen.
Laten we de aardappelen gelijkmatig verdelen over de bodem van de pan.
Giet de losgeklopte eieren over de aardappelen en verdeel deze gelijkmatig over de pan en laat 2 minuten koken.
We dekken dan de pan af met een platte deksel en keren deze ondersteboven om de andere kant 2 minuten te laten
koken.
De tortilla is klaar om te serveren.
Eet smakelijk!

Belangrijke data

Vr 08-07-2022 Speeltuin uitje

Wo 05-10-2022 t/m Zo 16-10-2022 Nationale Kinderboekenweek

Jarige leidsters

Pinar 22-07
Fabienne 02-08
Cigdem 14-08
Denise 31-08

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 oktober 2022!

Met vriendelijke groet,
Team Kinderdagverblijf Pipoo.
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