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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.

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 maand februari is alweer aangebroken en dit betekent dat het bijna lente wordt. De tijd om weer te
genieten van de voorjaarszon en het groeien en bloeien van de natuur om ons heen.

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

Begin januari zijn we weer gestart met een nieuw Puk thema ‘Hatsjoe’. Zoals de titel al verklapt staat dit
thema in het teken van verkoudheid en ziek zijn. Doormiddel van o.a. kleine - en grote groepsactiviteiten,
gebruiksvoorwerpen in onze themahoek, het voorlezen van prentenboeken en het benoemen van de
thema woordkaarten ervaren en doen de kinderen spelenderwijs kennis op over dit onderwerp.
Na dit thema volgt een rustweek en een week om voorbereidingen te treffen voor het nieuwe Puk thema
‘Dit ben ik’ wat zal starten op maandag 6 maart.

Belangrijke mededelingen

Fotograaf

Op donderdag 9 februari en vrijdag 10 februari staat de fotograaf ingepland om mooie portretfoto’s te
maken van uw kind. De nodige planning hierover wordt verstuurd via WhatsApp. Mocht u als ouder bezwaar
hebben tegen het maken van groepsfoto’s van uw kind(eren), dan verzoeken wij u dit uiterlijk maandag 6
februari kenbaar te maken aan info@pipoo.nl Wij zullen dit bezwaar verwerken en doorgeven aan de
fotograaf.Wanneer u ook van de gelegenheid gebruik wilt maken om samen met broers of zussen op de foto
te gaan, dient u dit ook voor maandag door te geven op het mailadres info@pipoo.nl.

mailto:info@pipoo.nl


Zwangerschapsverlof collega’s

Vanaf 10 februari gaan onze collega’s Christy en Chemène van Pipoo 3 met zwangerschapsverlof.
Wij wensen hen een fijn verlof en een voorspoedige bevalling toe! Beide dames zullen begin juni weer gaan
werken op Pipoo 3.
Tijdens het zwangerschapsverlof zullen onze collega’s Denise en Pascalle van Pipoo 2 het team van Pipoo 3
versterken. Zij hebben de afgelopen periode al vaker op Pipoo 3 gewerkt.

Vervangen spenen

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.
Europese richtlijnen stellen dat een fopspeen al na 6 weken vervangen dient te worden. Controleer de
speen regelmatig op scheurtjes of beschadiging, dat kunt u doen door af en toe stevig aan het zuiggedeelte
van de speen te trekken. Ziet u ergens een (kleine) beschadiging, gooi de speen dan direct weg en schaf een
nieuwe aan.

Brengmomenten

Bij het brengen in de ochtend verzoeken wij u om uw kind vóór 09.30 uur te brengen. Mocht het zijn dat u
wat later komt of uw kind wilt afmelden, dan verwachten wij vóór 09.30 uur een berichtje of telefoontje van
u te ontvangen.

Met regelmaat gebeurt het dat kinderen gebracht worden na een eetmoment. We willen u om die reden
meer duidelijkheid bieden m.b.v. onderstaand tijdsschema. Hierin staan de afwijkende en maximale 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.

Brengen en ophalen van uw kind

Zolang u samen met uw kind op de groep bent, bent u zelf verantwoordelijk voor uw kind.
In verband met de veiligheid voor de kinderen zorgt u ervoor dat u het hek achter u sluit als u uw kind komt
brengen of halen. Ook het sluiten van de deur bij het ophalen en wegbrengen van uw kind is voor de
veiligheid van de kinderen.
Bij binnenkomst zorgt u voor het opbergen van de jas en schoenen van uw kind. Bij het ophaalmoment legt
u bij vertrek zelf de luizenzak in het bakje van uw kind.

Het kan voorkomen dat u uw kind door een ander laat ophalen. Uit veiligheidsoverwegingen dient u
persoonlijk aan de pedagogisch medewerkers van uw kind door te geven door wie uw kind opgehaald wordt.

Wanneer Aangeboden tot

Fruit +/- 09:30 uur 10:00 uur

Lunch +/- 11:30 uur 12:15 uur

Groente +/- 15:30 uur 16:00 uur



Kindbakje controleren

Mocht u opmerken dat het bakje van uw kind(eren) vol zit en/of dat er zakjes met vuile kleding in liggen,
dan vragen wij u om deze regelmatig te controleren en zo nodig kleding mee naar huis te nemen.
Mocht er anderzijds te weinig kleding in het bakje liggen, dan kunt u regelmatig schone kleding aanvullen.

Eigen speelgoed meenemen

Wij begrijpen als kinderdagverblijf dat het voor de kinderen heel fijn is om eigen speelgoed mee 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 te nemen.

Foto’s versturen

Om teleurstellingen te voorkomen willen we u meedelen dat het niet een standaard onderdeel van de dag is
om foto’s te maken van alle kinderen. Het blijkt dat veel ouders behoefte hebben om dagelijks foto’s van
hun kind te ontvangen. Dit is helaas niet altijd haalbaar in de praktijk.

Ochtend luiers en flessen

Wij willen het toch nog even onder de aandacht brengen. Er komen ’s ochtends nog veel kinderen binnen
die een nachtluier dragen. Ook al wordt dit netjes overgedragen, wij kunnen door de drukte in de ochtend
niet altijd gelijk alle kinderen verschonen.
Wij merken op dat het regelmatig voorkomt dat een baby thuis in de ochtend nog geen flesje heeft gehad.
Voor zover mogelijk is het fijn als uw baby al een flesje opheeft voordat hij of zij wordt gebracht.

Maxi-Cosi en tassen

Wegens ruimtegebrek en uit veiligheidsoogpunt kunt u uw maxi-cosi niet meer bij Pipoo achterlaten.

PUK Cursus

Als kinderdagverblijf doen we ons best doen om te blijven groeien en te ontwikkelen.
Vorig jaar hebben 7 medewerkers de VVE (Vroege Voorschoolse Educatie) cursus
Uk & Puk succesvol afgerond met een certificaat.
Vanaf januari 2023 zullen onze overige collega’s de Uk & Puk cursus gaan volgen. Als ook
zij het certificaat behalen, dan is Kinderdagverblijf Pipoo officieel VVE gecertificeerd. Hierdoor verbeteren
we onze kwaliteit om de kinderen zo goed mogelijk te stimuleren op elk ontwikkelingsgebied.

Kinderopvang software

Deze maand zijn we op de groepen gestart met een volledig digitaal kind administratie softwaresysteem. Dit
zit nog in een opstartende fase. Het doel is om alle processen binnen Kinderdagverblijf Pipoo te
automatiseren.
Een onderdeel hiervan is o.a. de Ouder App. Deze app versterkt en ondersteunt de communicatie tussen
ouders en opvang. Op ieder moment van de dag kunt u als ouders berichten en foto’s bekijken van uw
kind(eren). Ook zaken als de facturen, het contract en de planning heeft u direct bij de hand.
We stellen u ervan op de hoogte zodra we starten met deze Ouder App. Wordt vervolgd!



Zwerfboekenkast

Zoals de meesten van u weten staat op het kleine grasveld, naast de container een zwerfboekenkast.
In deze kast liggen diverse kinderboeken. 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.

Ook boeken voor volwassenen kunt u plaatsen in zwerfboekenkast. Mochten er nog opa's, oma's, vrienden
zijn die nog mooie boeken over hebben, zet deze er gerust in. Vooral tijdens de Nationale Voorleesdagen
van 25 januari t/m 4 februari willen wij dit extra onder de aandacht brengen.
Wij wensen iedereen veel leesplezier namens team Pipoo.
Voorlezen maakt je leuker!

Gezonde Kinderopvang + traktatiebord ‘Doe ff Gezond’

Wij vinden het als opvang van groot belang om de deskundigheid van onze professionals op het gebied van
eten, bewegen en opvoeden te verhogen.
Dit kan gestimuleerd worden door een veilige omgeving te bieden die de ontwikkeling van een gezond
eet- en beweeggedrag bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar positief beïnvloedt en stimuleert.
Voor meer informatie, neem een kijkje op:
www.eengezondestart.nl
www.loketgezondleven.nl

Bij elke locatie hangt bij de voordeur een traktatiebord van Stichting ‘Doe ff Gezond’. Op dit bord hangen
kaartjes met gezonde, betaalbare traktatie ideeën ter inspiratie voor een verjaardagstraktatie van uw kind.
Natuurlijk hoeven traktaties niet altijd eetbaar te zijn en kan een klein speelgoed of boekje ook een leuk
cadeautje zijn.
Maakt u gerust foto’s van ons traktatiebord en werk samen met ons aan een gezonde en bewuste leefstijl
voor uw kind!
Voor meer informatie, neem een kijkje op:
www.doeffgezond.nl
https://nl-nl.facebook.com/doeffgezond/
www.gezondtrakteren.nl
https://nl.pinterest.com/klasse_be/lekker-en-gezond-trakteren/
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http://www.loketgezondleven.nl
http://www.doeffgezond.nl
https://nl-nl.facebook.com/doeffgezond/
http://www.gezondtrakteren.nl
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Recept

Pasta met gehakt en yoghurtsaus

Benodigdheden:
- een half pak pasta naar keuze
- 1 theelepel zout
- 1 theelepel olijfolie
- water
- 200 gr. rundergehakt
- 1 ui
- 2 geraspte tomaten
- 2 theelepels tomatenpuree
- 1 tl zout
- 1 tl zwarte peper
- 1 glas water
- 250 gr. yoghurt
- 2 teentjes knoflook
- 1 tl zout
- 3-4 takjes fijngehakte peterselie

Bereidingswijze:
Breng het water aan de kook met zout en olie. Voeg de pasta eraan toe en kook het voor zo’n 10 tot
13 minuten. Verhit de olijfolie in een pan en voeg de fijngehakte ui eraan toe. Bak de ui voor een paar
minuten. Voeg het gehakt toe en bak het voor twee minuten mee. Voeg geraspte tomaten, tomatenpuree,
zout en de zwarte peper toe. Bak alle ingrediënten mee voor een paar minuten. Voeg een glas water
bij en kook het samen tot één geheel. Klop de yoghurt in een kom. Voeg de raspte knoflook en zout toe en
klop de yoghurt klaar.
Serveren:
Doe de gekookte pasta op een serveerschaal. De yoghurtsaus erop. Verdeel het mengsel met gehakt
bovenop de yoghurt. Bestrooi het met fijngehakte peterselie en onze heerlijke pasta gerecht is klaar
om gegeten te worden.
Eet smakelijk!

Oudercommissie

Enige tijd geleden hebben wij gevraagd of er ouders zijn die geïnteresseerd zouden zijn in een (nieuw) te
vormen oudercommissie voor Pipoo. Mocht u het leuk en interessant lijken, dan kunt u zich opgeven op het
volgende e-mailadres: info@pipoo.nl

Belangrijke data

Do. 09 – 02 en vrij. 10 – 02 – 2023 Fotograaf
Do. 16 – 03 – 2023 Studiedag – Pipoo gesloten
Do. 06 – 04 – 2023 Paasontbijt
Ma. 10 – 04 – 2023 2e Paasdag – 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 2023.

Met vriendelijke groet,
Team Kinderdagverblijf Pipoo
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