
             

                                      
VIPKids – april 2022 

 
ROSA ouderportaal 

Komt uw kindje een dag niet naar de opvang (dag vrij of door ziekte)? Dan stellen wij het zeer op prijs dat u 
dit aan ons laat weten voor 09.00 uur op de desbetreffende opvangdag. U kunt zelf de afwezigheid van uw 

kind(eren) online doorgeven via ons ROSA ouderportaal. De afmelding is dan meteen te zien voor de 
pedagogisch medewerkers op de groep.  

Ook kunt u in het ouderportaal de vakanties van uw kind(eren) doorgeven.  
Wilt u ook controleren in ROSA of alle persoonlijke gegevens van uw kind(eren), u en uw eventuele partner 

allemaal zijn ingevuld? Als dit niet het geval is kan dit nadelig zijn voor uw kinderopvangtoeslag.  
 

Sluitingsdagen VIPKids 
VIPKids is gesloten in de maand april op de volgende data’s: 

- maandag 18 april 2022 (tweede paasdag) en  
- woensdag 27 april (koningsdag) 

 
                                       Bereikbaarheid groepen 
Wist u dat alle groepen beschikken over een groepstelefoon? Zo heeft u snel contact met de leidsters op de 
groep van uw kind(eren). U kunt ten alle tijdens bellen naar de groep of een whatsapp bericht sturen.  
De groepen zijn te bereiken op de volgende telefoonnummers: 
 
Locatie Goverwelle 
Momcave:   06- 14 34 83 69  
Sprookjesdorp:  06- 85 73 27 25  
Theater:   06- 38 35 19 93  
Kidslounge:   06- 42 12 95 18  
Babyhotel:   06- 14 34 83 56  
Locatie Centrum 06- 28 80 84 72  
Locatie Boskoop 06- 42 25 94 53 
Kantoor  06- 28 81 74 47 
 
 

Zonbescherming kinderen 
Gelukkig wordt het steeds weer warmer buiten en genieten wij vollop van het buiten spelen. Graag vragen 

wij u om zonnebrand mee te brengen voor uw kind(eren) zodat uw kind(eren) beschermd tegen de zon 

kunnen buiten spelen.  

 

Informatieborden op de gang 
Elke groep (Goverwelle) heeft op de gang bij de deur een informatiebord hangen met daarop te zien, welke 

leidsters er aanwezig zijn per dag. Ook andere belangrijke informatiebrieven die per mail worden 

verzonden, hangen op of naast dit bord zodat u geen belangrijke informatie mist.  
 

Facebook/instagram 
Volgt u ons al? VIPKids heeft een eigen Facebook en Instagram pagina. Hierop plaatsen wij leuke foto’s en 

flmpjes van de kinderen en de activiteiten die wij met de kinderen uitvoeren.  

 

Vipkids kinderopvang Gouda & Boskoop  
 
vipkidskinderopvang  



             

 

 
     Smoothie van de maand April 

 
Vorige maand hebben de kinderen genoten van de andijvie smoothie! Deze keer gaan we voor de spinazie 

smoothie met diverse ingrediënten aan de slag, waardoor de smaakpapillen weer flink op de proef worden 

gesteld.  

 

 

 

Ingrediënten:  

 

- Halve liter volle yoghurt 

- 2 bananen 

- 1 mango 

- 1 appel 

- handje dadels 

- 2 handjes bladspinazie 

- theelepel honing 

- theelepel olijfolie 

- theelepel kaneel 

- 2 blaadjes munt  

 
 

 
 

Even blenden en… smullen maar!  

 

Proef zelf mee, dwing de kinderen niet, maar geef wel complimenten, alleen al voor het proeven. Als uw 

kind slecht eet of drinkt, maak in het begin dan een kleine portie, dat verlaagt de drempel om het te 

proberen.  

 
 

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: charlottevanzijl@vipkids.eu. 
Tevens kunt u met vragen altijd bij uw vaste pedagogisch medewerkers terecht.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team VIPKids 
 
 

 
 

mailto:charlottevanzijl@vipkids.eu


             

 
                   Terugblik op de maand april Centrum 
 
 

Hallo lezers!  
 

Hier een gezellig stukje over hoe we op het Centrum de maand maart hebben beleefd, want wat is deze 
maand weer voorbij gevlogen! 

 
We hebben de afgelopen weken gewerkt aan de hand van het thema 'Lente'. Hierin kwamen verschillende 
activiteiten aan bod die hier goed bij aansluiten. Zo zijn we deze maand vaak de dag begonnen in de kring 
om een boekje te lezen: Rupsje Nooitgenoeg. Het klassieke verhaal van de rups die heel veel wilde eten 

omdat hij goed moest groeien, daarna in zijn cocon ging slapen, om er vervolgens uit te komen als wonder-
schone vlinder! 

 
De kinderen hebben dit thema veel geleerd over de natuur, en alles wat daarin leeft. Zo zagen zij bijvoor-

beeld in het boek hoe de rups veranderde van een eitje- naar een rups-cocon-vlinder, maar ook hebben zij 
samen met de juffen op ons dakterras zaadjes gezaaid. We hebben verschillende bloempotten gevuld met 
verse aarde en hebben hier zomerbloemen- en vlinderbloemzaden ingedaan. Ook hebben we onze mini 
moestuin lente klaar gemaakt. Er zitten al zaadjes in voor wortels, radijs, sla en courgettes. Als we goed 

voor de zaadjes zorgen, ze water geven en ze wat zonlicht geven, hopen we dat er over een paar nachtjes 
mooie planten uitkomen. Zo kunnen wij op het centrum straks weer uit ons eigen moestuintje eten! 

 
Ook hebben we deze maand natuurlijk weer lekker creatief gedaan en zijn we aan de knutsel geslagen. De 
peuters mochten hun eigen bloedem stempelen op papier, we hebben een knutselwerkje voor Pasen ge-

maakt, en binnenkort, gaan we op het dakterras ook nog eieren zoeken, de lente is al echt begonnen! 
 

 

 

  

 

 



             

 
                  Terugblik op de maand april Babyhotel 
 

 

In de maand Maart zijn we begonnen met het nieuwe thema ‘lente’. We hebben de versierboom op de 
groep weer mooi gemaakt met vogeltjes en knopjes. Ook de deur is versierd in het thema lente. 

 
We hebben met de kindjes rode voetjes gestempeld van verf, hiervan hebben we mooie lieveheersbeestjes 
gemaakt. Deze hangen ook op de deur en krijgen de ouders einde van de maand mee naar huis. Ook zijn 

we met het heerlijke weer de afgelopen tijd zoveel mogelijk wezen wandelen in het zonnetje. 

 
Verder hebben we ook weer wat nieuwe baby’tjes mogen verwelkomen op onze groep. We hopen dat ze 

het naar hun zin zullen krijgen bij ons en dat ze zich goed kunnen en gaan ontwikkelingen. 

 

Veel liefs van alle juffen van het babyhotel 😊 

 

 
 

 
  
 

 
 
 

 



             

   
      Terugblik op de maand april Kidslounge 
  
 

Hi allemaal, 
 

De lente is op komst en heel toepasselijk is onze thema deze maand ook ‘Lente’.  

 

We hebben mooie kunstwerkjes gemaakt met gekleurde tulpen. Dit hebben wij met vorkjes gedaan, we 

vonden dit erg leuk om te doen.  

Ook hebben we met onze voetjes bijtjes en lieveheersbeestje geverfd, dit kietelde wel een beetje hoor.. 

 

We genieten erg van de zonnestralen en gaan graag een frisse neus halen buiten.  

 

Veel liefs, 

 

De Kidslounge 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



             

 
                  Terugblik op de maand april Theater 
 

Beste ouders, 
 

Deze maand hebben wij het thema lente gehad. Wat hebben wij genoten van het heerlijke zonnetje..  
Wij hebben veel kunnen buiten spelen. 

 
Wij hebben mooie vlinders geknutselde leuke schaapjes gemaakt!  

 
~Versje voor de lente; 
Blaadjes aan de bomen 
Madeliefjes in het gras 
Vogels in hun nestjes 

Eendjes in de plas 
Vlinders in de lucht 

Lammetjes in de wei 
Leve de lente! 

Het zonnetje lacht naar mij! 
 

Hieronder hebben wij nog een aantal leuke foto’s van de afgelopen weken. 
 

Veel liefs theater 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



             

 
Terugblik op de maand april Momcave 

 

Wat is LENTE toch fijn, heerlijk om in het zonnetje buiten en op de 

Momcave te zijn  
 

Overal is het LENTE!!  

 

Dus ook op de Momcave vieren we dat het zonnetje langer schijnt, de bloemetjes weer gaan 

bloeien en dat we veel en soms zelfs weleens met de jas open kunnen buiten spelen.  

We hebben schaapjes geknutseld, watten als hun wollen vacht op een groen papier. Het ziet er zo 

gezellig uit op de groep. We kleuren allemaal bloemen in en deze plakken wij op het raam zodat 

het zonnetje ze ziet en zodat ze nog groter kunnen groeien.  

 

Op de groep doen we yoga, zoals een plantje dat groeit van een zaadje tot een grote plant.  
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



             

 
Terugblik op de maand april Sprookjesdorp 

 

 
 

Beste ouders, 
 
 

Afgelopen maand hebben wij ons bezig gehouden met het thema lente.  
Ook op onze groep was het te merken.  

Er zijn mooie vlinders gemaakt en zelfs de deuren waren mooi versierd in het thema lente.  
Ook buiten is de lente een beetje begonnen de temperaturen lopen eindelijk een beetje op en de jassen  

kunnen bijna weer in de kast.  
 
 

De aankomende periode gaan wij ons bezighouden met het thema muziek. 
 

Veel liefs, Het Sprookjesdorp 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



             

 
    Terugblik op de maand april Kidslounge Boskoop 
 

 
Inmiddels zijn we alweer bijna 7 Maanden open in Boskoop! Wat gaat de tijd toch snel. Alle 
lieve baby’s die bij ons begonnen zijn alweer heerlijk ondeugende dreumesjes. We genie-
ten er weer iedere dag van om alle kindjes te zien ontwikkelen en hoe ze steeds meer hun 

eigen willetje krijgen tegen elkaar en ons! 

Nu het Lente is en het zonnetje heerlijk schijnt, spelen wij steeds langer buiten, en wat ge-
nieten wij daarvan! We helpen de juffies met het plein vegen, zijn lekker bezig in de moes-

tuin en natuurlijk lekker spelen met al het mooie buitenspeelgoed! 

 
                                                                    Nieuwe kindjes 

In April komen er weer 4 nieuwe kindjes bij ons spelen. Baby Abdelkhalki, baby Star, Joey en Samuel. 
Welkom lieve kindjes, we kijken ernaar uit met jullie te kroelen en spelen! 
 

                                                                   Jarigen 
Afgelopen Vrijdag 18 Maart was onze lieve juf ‘Jaccie’ jarig! Wat een feest was dat. We heb-
ben gezongen, gedanst, cadeau’s gegeven en gekregen en heerlijke pizza gebakken voor 

de lunch! 

Afgelopen Maart is onze lieve Ruben alweer 1 jaar geworden. Omdat Ruben ook lekker op 
vakantie is geweest gaan we dit feestje nog gezellig vieren! 

In April is Haeley jarig, die wordt dan alweer 2 jaar, een echte dame! 

Thema uk en Puk 

Afgelopen maand zijn wij druk bezig geweest met het thema Lente. We hebben mooie 
rupsen geverfd, lentetekeningen gemaakt en verrekijkers geknutseld om vogels mee te spotten buiten in 

onze mooie tuin! 
Volgende maand is ons thema Muziek.  

Wat een leuk thema! Lekker dansen op muziek, trommels maken en muziekinstrumenten benoemen! 

 

Een dikke knipoog van ons allemaal uit Boskoop! 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             

 
Wat een feest! Jarigen in april 2022, van harte gefeliciteerd! 

 
 

 
 
 
Jarige kinderen deze maand:       

Dag Jarig 

3 apr Joey Vojtek 

6 apr Isa Ben Saddek - Jesse Snoek 

13 apr Skye Nienhuis 

19 apr Pazy Psomas 

22 apr Hugo Antonissen 

23 apr Esmee Yarzagaray 

24 apr Megan Pochopien 

25 apr Omar Sultani 

26 apr Haeley van Wijk 

27 apr Emma Shehada 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wij wensen iedereen die jarig is een supergeslaagd feestje! 
Is uw kindje jarig en staat hij of zij niet in dit overzicht? Laat het ons weten via charlottevanzijl@vipkids.eu, 

zodat wij op tijd een spetterend verjaardagsfeest voor uw kindje kunnen organiseren. 
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