VIPKids – Februari 2022
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:
Sprookjesdorp:
Theater:
Kidslounge:
Babyhotel:

06- 14 34 83 69
06- 85 73 27 25
06- 38 35 19 93
06- 42 12 95 18
06- 14 34 83 56

Locatie Centrum

06- 28 80 84 72

Locatie Boskoop

06- 42 25 94 53

Carnavalsfeest
Dinsdag 22 februari a.s. vieren wij carnaval bij VIPKids. De gehele dag doen wij verschillende feestelijke
activiteiten met de kinderen. Alle kinderen mogen verkleed komen, wij gaan er één groot feest van maken!

Winsters weer
Het wordt weer kouder buiten, wilt u eraan denken om een sjaal, muts en handschoenen mee te nemen
voor uw kind(eren)? Zo kunnen de kinderen elke dag, warm buiten spelen.

Thema van de maand februari ; ‘Dit ben ik’
De kinderen gaan kennismaken met hun eigen lichaam en emoties. Tijdens dit thema gaan we de spiegels
gebruiken. Wat zien de kinderen? Waar is hun neus? En hun mond?

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

Ruildagen
Wilt u graag een opvangdag van uw kind(eren) ruilen? Vraag dit dan ruim op tijd aan! Een ruildag wordt
enkel goedgekeurd als er een plek op de gewenste dag beschikbaar is. Een ruildag dient aangevraagd te
worden in ons ouderportaal (ROSA). Na het indienen van de aanvraag ontvangt u z.s.m een mail met
daarin een goedkeuring of afkeuring betreft de aangevraagde ruildag.

Smoothie van de maand Februari
Vorige maand hebben de kinderen genoten van de andijvie smoothie! Deze keer gaan we voor de cacao
smoothie met diverse ingrediënten aan de slag, waardoor de smaakpapillen weer flink op de proef worden
gesteld.
Ingrediënten:

- Halve liter volle yoghurt
- 2 theelepels cacao
- 2 bananen
- 1 avocado
- 2 kaki’s
- 5 dadels
- theelepel honing
- theelepel olijfolie
- 2 eetlepels kokosrasp

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

Terugblik op de maand januari Centrum
Dag allemaal!
De feestmaand is voorbijgevlogen en zo begon ons nieuwe jaar. We hopen weer een heel leuk
jaar te hebben met alle kindjes van het centrum! Heel veel verjaardagen vieren, spelletjes doen,
buiten spelen, koekjes bakken en kletsen met elkaar. En dat hebben wij in de maand januari al
veel gedaan!
Ons thema van deze maand was 'Welkom Puk', en daarin stond onze pop Puk centraal. Bij alles
wat we deden, namen we hem mee, zo mocht Puk ook mee een broodje eten aan tafel, en mocht
hij mee buiten spelen en zelfs mee een slaapje doen. Alle kindjes hebben een mooie rugzak voor
Puk geknutseld, daarin bewaart hij zijn pyjama voor als hij uit logeren gaat, zijn tandenborstel en
zijn knuffeltje.
Ook hebben we weer veel in de keuken gestaan met de kinderen deze maand; de smoothie viel
goed in de smaak; eerst zelf maken en mixen, en daarna lekker opdrinken! Er ging deze maand
onder andere andijvie en cranberries in. Dat smaakte goed!
Het was een gezellige maand op het centrum!

Terugblik op de maand januari Babyhotel
Hallo allemaal,
Wat hebben we weer een gezellige maand gehad!
We zijn van start gegaan met het thema "welkom Puk" daarom hebben wij onze handjes geverfd
in alle kleuren van de regenboog.
Dat kriebelt wel een beetje en is heel erg leuk om te doen! Ook hebben we deze maand liedjes
gezongen samen met Puk, en hebben we de maand ontspannen afgesloten met een fijne baby
massage.

Liefs van het Babyhotel

Terugblik op de maand januari Kidslounge
De eerste maand van het jaar is alweer voorbij, wat gaat het hard zeg! Deze maand hadden we
het thema welkom Puk.
Elke ochtend zingen we een liedje met Puk om elkaars namen te leren kennen.
Samen met Puk hebben we geleerd waar onze neus, oren, ogen, mond, buik en nog meer zijn.
Wat kunnen wij dat al goed aanwijzen!
Deze maand hebben wij ook een prachtig kunstwerk gemaakt. We mochten verven met de kwast
maar ook met onze vingers, heerlijk door de verf!
Puk vond het erg leuk om een hindernisbaan te maken met de kinderen. Kruipen door de hoepel
en tunnel en klimmen over de klimmatten.
Wat een gezelligheid!
Liefs Kidslounge

Terugblik op de maand januari Theater
Dag lieve ouders!
Deze maand (januari) hebben wij het thema gehad “Welkom Puk”. Wij hebben tijdens dit thema
kennis gemaakt met Puk. Puk ging zich voorstellen tijdens het goedemorgen lied. Ook hebben wij
mooi geknutseld! Wij wilden ook graag Puk zijn en hebben daarom van onszelf een kleine Puk gemaakt dat was leuk.
Omdat Puk bij ons op de opvang komt heeft hij een mooi rugzakje mee, wij hebben gekeken wat
hier allemaal in zit! Een broekje, een trui. Daarna hebben wij onze eigen rugzak geknutseld.
Het was een geweldig thema en Puk is ons lieve vriendje!
Nogmaals welkom lieve Puk!

Terugblik op de maand januari Momcave

Het Thema van deze maand is welkom Puk en op de
Momcave zijn wij daar lekker mee aan de slag gegaan.
Elke ochtend groeten wij Puk en elkaar met een liedje en
daarna kijken wij samen met Puk naar de regels van de
groep, Puk vindt het nl fijn als wij ons aan de regels
houden zoals lief zijn voor elkaar, niet rennen op de
groep en op je billen blijven zitten op de stoeltjes en de
banken.
We hebben mooie knutsels gemaakt en doen met
de groep samen leuke activiteiten zoals zingen en
dansen zodat we ons allemaal blij en welkom voelen.

Terugblik op de maand januari Sprookjesdorp
Deze maand stond in het thema van welkom Puk, wij zijn lekker veel naar buiten geweest.
Helaas was het niet altijd even mooi weer.. máár als het regende kregen wij onze regenlaarsjes
aan en kregen wij een mooie paraplu
Wat hebben wij in de plassen gestamd. Gelukkig hadden
wij onze regenjasjes aan en werden wij niet zo nat..
Ook hebben wij een tekening gemaakt voor Puk dat was leuk! Onze tekeningen hangen boven
de tafel op onze groep en als wij gaan eten dan kunnen wij naar onze mooie tekeningen kijken!
Na het eten leest de juf altijd een verhaaltje voor uit het grote boek van Puk. Dat waren leerzame
verhaaltjes en soms moesten wij heel hard lachen om de verhaaltjes.
Voordat wij aan tafel gaan en fruit en thee gaan drinken, zingen wij altijd een liedje voor Puk en
dan mogen wij Puk ook vasthouden!

Veel liefs van het Sprookjesdorp!

Terugblik op de maand januari Kidslounge Boskoop
Hallo lieve ouders!
Begin Januari zijn we gestart met het thema Welkom puk! Natuurlijk kenden wij Puk allemaal al,
maar er zijn de afgelopen tijd wat kindjes bij ons komen spelen, en die hebben Puk nu ook beter
leren kennen!
We hebben een mooie Puk-vlag gemaakt, en een mooie Puk tekening. De juf heeft er hierna een
mooie foto van ons gezicht op geplakt en toen waren wij ineens ook net al puk… Dat was leuk!!!
Verder hebben wij ook Puk zijn mooie rugtas versierd door hier allemaal kleine bolletjes op te
plakken… het pakken van die kleine bolletjes van crêpepapier was soms wel een beetje lastig,
maar gelukkig hielpen de juffen ons hier goed mee!
Ook hebben we de afgelopen maand een verjaardagsfeestje gevierd. Jason is 1 geworden, en er
stond een heel leuk springkussen! Wat een lol hebben wij hierop gehad. Ook hebben we mooi gezongen, mocht Jason een cadeautje uitpakken en had hij een mooie muts! Maar die ondeugende
Jason wilde deze muts natuurlijk niet ophouden haha!
Volgende week hebben we nog een feestje, Lizzy wordt dan 1 jaar. Dan hebben we een heus
discofeestje WOEHOOOOOEEEEEE! Dat wordt swingen!!!
Deze maand hebben we een nieuwe smoothie. De andijvie-smoothie. Hier moesten wij in het begin even aan wennen, maar inmiddels vinden we hem bijna allemaal erg lekker en is de beker in
no-time leeg als de juffen de smoothie voor onze neus zetten.

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

Jarige kinderen deze maand:
Dag

Jarig

4 feb Jeen
9 feb Arthur,

Vera
13 feb Grace
14 feb Betelehem
15 feb Abigail
19 feb Djexx,

Olivier
21 feb Matthias
25 feb Belle,

Jolene
27 feb Julius

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.

