
             

                                      
VIPKids – Augustus 2022 

 
Zomer bij Vip Kids 

De zomer is in Nederland begonnen. Bij VIPKids organiseren wij natuurlijke leuke zomerse 
activiteiten. Graag vragen wij u om zonnebrand, zwemkleding, zonnehoed en zwemluiers mee te 

nemen voor uw kindje.  
 

             Baby news 
Lola (algemeen leidinggevende) is op 17-07-2022 bevallen van een prachtige, kerngezonde zoon 

‘Rio’.  
Wij wensen Lola, haar partner en Rio heel veel geluk toe met z’n drietjes.  

 

Spullen van Thuis 
Bij VIPKids vinden wij het altijd leuk als kindjes van spulletjes van thuis willen laten zien aan de 

juffen of meesters. Graag vragen wij om de spulletjes van thuis te bewaren in de luizenzak van uw 
kind(eren). Dit voorkomt dat wij het niet kwijt raken. 

 
Pedagogisch coach Goverwelle 

Vanaf 1 augustus a.s start Jolanda bij VIPKids als pedagogisch coach op de locatie Goverwelle. Jolanda 

zal boventallig op de groepen aanwezig zijn om alle pedagogisch medewerkers te ondersteunen en 

begeleiden waar dat nodig is. 

 

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.  

 
                                       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 

 

 
 



             

 
   Smoothie van de maand augustus 

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

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

worden gesteld.  

 

 

 

Ingrediënten: 

 

- Halve liter volle yoghurt 
- 1 advocado 
- 1 limoen 
- 1 ananas 
- 1 takje munt  
- 2 bananen 
- theelepel honing 
- theelepel olijfolie 
- theelepel kaneel 
- 4 gedroogde vijgen 

 
 

 
 

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 Juli Centrum 
 

 

Hallo allemaal, 

 

Deze maand hadden we het thema zomer. Een superleuk thema! We hebben veel over de zomer 

gepraat. Wat is de zomer en wat kan je doen in de zomer. In de zomer is het erg warm buiten. Je kan 

dan lekker gaan zwemmen, je kan lekker ijsjes eten of je gaat op vakantie! 

 

We hebben met de kindjes veel zomerse knutsels gemaakt. Zo hebben we ijsjes, emmertjes vol 

schelpjes en vlinders geknutseld. 

Ook zijn we veel naar buiten geweest. We hebben heerlijk buiten met water gespeeld of gespetterd 

in het badje. Ook zijn we een paar keer op stap geweest met de kar. 

 

Deze maand waren er ook veel jarigen. We hebben veel feestjes gevierd. Wat is dit altijd gezellig! 

Wat was het een leuke maand! 

 

 

                  
 

 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 



             

 
Terugblik op de maand juli Babyhotel 

 

 

Oef wat warm! 

 

Deze maand zijn we gestart met het thema “oef wat warm!”  

En uiteindelijk werd het ook prachtig mooi weer. De baby’s hebben deze maand veel wandelingen gemaakt 

en lekker buiten gespeeld op het stukje gras.  

 

 

We hebben deze maand met onze voetjes geknutseld, mooie ijsjes gemaakt! Dat kriebelde wel een beetje 

met de verfkwastjes onder onze voetjes. Ook hebben we deze maand naar ons zelf gekeken in de spiegel 

met onze mooie zonnepetjes op. 

 

Liefs, Babyhotel 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 



             

 
Terugblik op de maand juli Kidslounge 

  
Dag lieve papa’s en mama’s 

 
Deze maand hebben we heel veel buiten kunnen spelen.  

Onze thema paste bij het weer...oef wat warm!  
 

De kinderen hebben lekker met water kunnen spelen en buiten kunnen rennen. 
 

Ook vierde we een verjaardag van Brandon, Gefeliciteerd  
 

Veel liefs, Kidslounge 

 

 

 

 

 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



             

 
Terugblik op de maand juli Theater 

 

 

Afgelopen maand stond het thema ‘Oef, wat warm!’ centraal. We hebben activiteiten gedaan waarin het 

verschil tussen ‘warm’ en ‘koud’ benadrukt werd. Gelukkig hebben wij veel zonnige dagen gehad en 

natuurlijk hoort daar het spelen met water bij! Alle badjes werden gevuld eeeeeeeen genieten maar! 

Hierbij nog een bijpassend liedje: 

 

Liedje (op de wijs van Vader Jacob) 

Wij gaan zwemmen, wij gaan zwemmen 

In het bad, in het bad 

Spatten met de handjes, spatten met de handjes Spat, spat, spat, spat, spat, spat. 

Wij gaan zwemmen, wij gaan zwemmen 

In het bad, in het bad 

Spatten met de voetjes, spatten met de voetjes Spat, spat, spat, spat, spat, spat. 

 

 

Met dit warme weer zijn we de planten en de bomen niet vergeten. Deze zijn ook goed verzorgd. 

We hebben onze eigen ijsjes geknutseld maar met warm weer ook ijsjes gegeten! Heerlijk om af te koelen. 

 

Wat was het een gezellige en zonnige maand/thema! 

 

Veel liefs, Theater 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



             

     Terugblik op de maand Juli Momcave 
 

 

 

Oeff wat warm 

 

O wat was het warm afgelopen dagen. Het zonnetje scheen heel goed en het was o zo warm.  

 

Wij hebben veel met ijsblokjes gespeeld en leuk geknutseld. Wij hebben vliegers gemaakt eigen ijshoorn 

enz.  

 

Met het warme weer moesten we wel rustig aan doen. De lieve juffen en meesters hebben bijna elke dag 

de zwembadjes gevuld met water,  we konden heerlijk spelen met het water en zwemmen.  

 

Thema van de maand past precies bij het weer van deze maand. We blijven wel goed genieten van het 

warme weer, we drinken en eten ook goed dat is belangerijk. Met dit warme  weer krijgen we veel lekkere 

ijsjes, o wat smullen is dat. 

 

Veel liefs,  

De kindjes van de Momcave 

 

 
 
 

 



             

 
Terugblik op de maand Juli Sprookjesdorp 

 
Beste Ouders/verzorgers, 

 
Deze maand hadden wij het thema Oef wat warm. 

  
Het thema was erg toepasselijk voor het heerlijke warme weer wat wij hebben gehad in ons land. 

We hebben veel met water kunnen spelen buiten.  
Ook hebben de kinderen geholpen om de plantjes water te geven als de zon ons nog niet had     

bereikt.  
 
 

Natuurlijk hebben wij ook nog iets geknutseld met de kinderen en wat wij hebben geknutseld wa-
ren natuurlijk ijsjes want dat kan niet ontbreken bij dit heerlijke weer.  

 
En als laatste hebben wij ook nog afscheid genomen van onze groot vriend Vinchenzo die lekker 

op vakantie gaat en daarna aan zijn schooltijd kan gaan beginnen. 
 

Liefs, 

Van het Sprookjesdorp team  

 
 
 

 

 
 
 
 
 



             

 
Terugblik op de maand Juli in Boskoop 

 

Hallo iedereen, 

 

Deze maand komt het Thema ‘Oef wat is het warm’ goed tot zijn recht. 

Want het is dan ook een paar dagen heel erg warm geweest. 

We hebben verkoeling gezocht in badjes, met de watertafel en de tuinslang. We hebben ons goed 

ingesmeerd en lekker buiten gespeeld. 

Binnen was het lekker koel en hebben we heerlijk geslapen. Ook hebben we leuke knutsels 

gemaakt, zoals zwemkleding versierd en ijsjes gekleurd. 

 

Deze maand zijn er een aantal nieuwe kindjes gestart, even voorstellen aan onze kleine kindjes: 

Mees, David en Chloë zijn bij ons komen spelen en dat vinden wij erg gezellig, wat een schatjes! 

En Aren is vorige maand bij ons komen spelen, welkom vriendje!  

 

Hailey en Emily zijn jarig geweest in Juli en hebben 2 leuke feestjes gehad 🎂 

De volgende kindjes zijn in Augustus jarig, dan gaan we weer heel wat leuke feestjes geven 🎊 

 

Verder zijn de vakanties in volle gang en hopen dat iedereen er van kan genieten. 

 

Wij hebben nog wat kleine huishoudelijke verzoeken: 

- Willen alle kindjes ‘s ochtends hun schoentjes uit doen bij de deur? En deze het liefst gelabeld, in 

de bak doen? Dit i.v.m. de vele baby’s en kleine kinderen die over de vloer kruipen. (Hygiëne) 

bedankt alvast! 

- Graag ook zelf de tasjes in de luizenzakken doen en alleen de spulletjes die op deze dag 

gebruikt worden in de mandjes doen, denk aan Flesjes, voeding, speen, knuffel, crème etc.. 

- Aan het einde van de dag is het de bedoeling dat ouders zelf binnen de spulletjes van hun kindje 

pakken, wij zorgen dat alles zo veel mogelijk klaar staat. 



             

 
 

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

 
 

 
 
 
Jarige kinderen deze maand:       

 
1 aug Jeremy Schnitker 

2 aug Fenna Livia Santoni 

3 aug Odin Pels  

5 aug Lova Oudshoorn  

7 aug Fay Domburg 

8 aug Nina Kras - Yolina Zwartjes 

11 aug Esmee Pouw 

13 aug Julia Pels  

14 aug Aren Torkomyan 

15 aug Lena Nieuwenhuis  

16 aug Yixuan Wang  

18 aug Benjamin Schepers  

19 aug Alina Yarali  

20 aug Nikki Notenboom 

22 aug Joanne Van Vliet - Mason Schnitker 

26 aug Noya-mae Goetzee - Riley-Jaxx Regales-Veth 

27 aug Hugo Schenkenberg - Shenaya van de Werken 

29 aug Lisa van Elteren 

31 aug Jax Kempers  

 

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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