
             

                                      
VIPKids – februari 2023 

 
VIPKidsPlus 

Vanaf januari is er een nieuwe groep bij VIPKids, namelijk VIPKidsPlus. VIPKidsPlus is een peutergroep 
voor kinderen vanaf 2 jaar met een (vermoedelijke) ontwikkelingsvoorsprong. Bij VIPKids vinden we 

namelijk dat ook de kinderen die sneller gaan in hun ontwikkeling, op de kinderopvang een uitdagend en 
passend aanbod aangeboden moeten krijgen! In de volgende blog, van de Expertgroep 

Ontwikkelingsvoorsprong, kunt u lezen waarom het zo belangrijk is dat we een ontwikkelingsvoorsprong 
vroeg herkennen: https://expertgroepontwikkelingsvoorsprong.nl/hoogbegaafdheid/waarom-je-

hoogbegaafdheid-al-op-jonge-leeftijd-moet-
signaleren/?fbclid=IwAR0rodwnVexbFhf2KO2QLXXGy9f5izgzxEgGgufH-_j-LqFP8GJF9TWdLjo 

 
Bij VIPKidsPlus duiken we dieper in op thema's en onderwerpen en ligt de nadruk meer op het zelf 

ontdekken, nadenken en ervaren. Het is een kleine groep en we komen elke vrijdagochtend samen van 
8.30u tot 13.30u. De thema's zijn iets anders dan die op de reguliere groepen, omdat de thema's ook 

afgestemd worden op de interesses van de kinderen. We houden losjes de seizoenen aan, net zoals binnen 
de reguliere groepen, maar we kunnen ook maar zo een uitstapje naar de ruimte maken! 

 
Denkt u dat deze groep ook goed past bij uw kind? Stuur dan een mailtje 

naar jolandavandenbosch@vipkids.eu of vraag het aan de medewerker(s) van uw kind! Misschien tot snel! 
 

Vernieuwingen VIPKids 
Zéér binnenkort openen wij onze eigen VIP-Fit gym voor personeel op de locatie Goverwelle. Wij vinden het 
fijn om een bijdrage te kunnen leveren aan een gezonde leefstijl. Alle medewerkers van alle locaties mogen 

gebruik maken van de gym.  
 

Ook hebben Lola van der Kaa (Algemeen leidinggevende) en Charlotte van Zijl (Assistent leidinggevende) 
een nieuw kantoor gekregen plus een extra spreekruimte. (voorheen GGZ ruimtes direct naast de ingang). 

 

OK-Gezond  
Het aanleren van een gezonde leefstijl op jonge leeftijd is belangrijk voor een goede 
ontwikkeling. Latere gewoonten worden namelijk voor een groot deel bepaald door 

opvoeding en ervaringen in de (jongste) kindertijd. Het helpt kinderen als professionals in 
de kinderopvang en ouders samenwerken bij het stimuleren van gezonde gewoonten. De 

OK-GEZOND app is hierbij een praktisch hulpmiddel.  
 

Voor ouders is in samenwerking met medewerkers in de kinderopvang een nieuwe APP 
uitgebracht; OK-gezond. In de APP vindt u o.a.; Ouder-kind activiteiten , Praktische tips 

over gezonde voeding, bewegen en slapen, Animaties en u kunt hier het landelijke 
programma; Gezonde kinderopvang terugvinden.  

 

VIPKids Blog 
Wist u dat u op onze website extra blog’s kunt vinden met allerlei leuke onderwerpen (kind 

gerelateerd). Deze maand een artikel over de 5 leukste kindermusea’s. Klik op onderstaande link om 
de blog te bezoeken;  

https://www.vipkids.eu/de-5-leukste-musea-voor-peuters/ 
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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 Gouda 06- 28 81 74 47 
Kantoor Boskoop 06- 42 25 94 53 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             

 
   Smoothie van de maand februari 

Vorige maand hebben de kinderen genoten van de rode bieten 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.  
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Terugblik op de maand januar VIPKidsPlus 

 
 

Inmiddels hebben we alweer twee ochtenden samen gespeeld en wat 
hebben we een lol gehad! We hebben elkaar beter leren kennen; gespeeld 

met letters (welke letter zit er in jouw naam?) en geknipt en geplakt. We 
kwamen erachter dat stickers soms lastig van het papier af te halen zijn, 
maar als je doorzet, dat het dan best goed lukt! Ook zagen we bij elkaar 

dat iedereen op een andere manier de schaar vasthield. We hebben goed 
naar elkaar gekeken en het aan elkaar voorgedaan.  

 
Ook hebben we gekeken naar welke kleding je aan doet als het buiten warm is en als het buiten 
koud is; gelezen over de verschillende seizoenen en gepraat over hoe je dan die seizoenen kunt 
herkennen. We lazen samen een boekje over sneeuw en wauw, toevallig sneeuwde het toen bij 
ons ook echt! We zijn gelijk naar buiten gegaan om het te ontdekken en ervaren, wat een feest!! 
We ontdekten dat sneeuw heel koud was, maar dat het veranderde als je het met je handen (of 

iets anders) opving. Het ging smelten en veranderde weer in water! Dat is gek! Binnen hebben we 
dit nog een nagespeeld met ijs en water. Ook ijs smelt als je er (warmer) water overheen giet. De 

kinderen hebben zo de pinguïn en ijsbeer die vastgevroren waren weer bevrijd uit het ijs!   
  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



             

 
Terugblik op de maand januari Centrum 

 

Dag lezers!  
 

Het nieuwe jaar is begonnen en de eerste maand van 2023 is ook al aan zijn einde gekomen. Wij willen 
jullie allen vanuit het Centrum nog de beste wensen voor het nieuwe jaar meegeven! Dat we dit jaar maar 

veel mogen spelen, ontwikkelen en leren met en van elkaar! 
 

Afgelopen maand stond in het teken van de 'Winter' en ons Uk en 
Puk thema 'Wat heb jij aan vandaag?' Deze twee onderwerpen heb-

ben wij de afgelopen tijd gecombineerd in ons spelen en werken op de 
groep. De winter met zijn kenmerkende sneeuw en is liet even op zich 

wachten, de kinderen van het Centrum zijn daarom begonnen met 
verschillende activiteiten over kleding. Want wat dragen wij allemaal 
voor kleding en welke kleuren hebben ze? Hoe voelt een stof aan en 
wat trek je aan als je het koud hebt? Dit soort vragen kwamen alle-

maal aan bod tijdens de kringactiviteit. 
 

Samen met onze pop Puk hebben we van alles hierover besproken. De kinderen mochten Puk een warme 
jas aandoen, want buiten was het veel te koud om in zin T-shirt te spelen. Ook hebben we verschillende fo-
to's bekeken van kledingstukken. In een spelvorm konden de peuters goed met elkaar benoemen hoe de 

kledingstukken heetten en welk woord hierbij hoorde. 
 

We hebben ook onze creatieve kant weer laten zien en onze fine motoriek gestimuleerd door de knutsel-
werkjes die we hebben gemaakt. Alle kinderen hebben een kleurplaat van Puk gemaakt, die ging zijn kleren 
wassen en ze aan de waslijn hangen om te drogen. De baby's en dreumesen mochten dit doen door met 
vingerverf te voelen op het papier, of met dikke potloden te kleuren. De peuters hebben zelf een kleding-
stuk geknutseld. Ze konden kiezen wat ze wilden maken, vervolgens mochten ze het kledingstuk zelf de 

kleur geven die ze wilden, en hem versieren met stukjes stof en leuke plakkers. 
 

Aan het einde van de maand hebben we toch nog de sneeuw gekregen die toch echt wel bi de winter hoort. 
Wat was dat leuk zeg! Onderweg was het voor sommige kindjes wat spannend. Maar eenmaal toen we ons 
fruit hadden opgegeten en een beker thee hadden gedronken, zijn we even kort naar buiten geweest. Heer-
lijk om de kinderen zo in verwondering te zien, lekker ontdekken hoe de sneeuw volt en wat het nu eigenlijk 

is. Wij hebben een hele leuke maand achter de rug! 
 

 

 

 

 

 



             

 
                  Terugblik op de maand januari Babyhotel 
 
 

Deze maand zijn we gestart met het thema “wat heb jij aan vandaag?” Samen met de baby’s 

hebben we in de spiegel gekeken en benoemd wat zij aan hadden. 

 

Ook hebben we deze maand een leuke knutselactiviteit met de kleintjes gedaan. Een voetje 

gedrukt op een sokje die allemaal aan de waslijn hangen op de groep. De kindjes vinden voetjes 

verven erg leuk en schateren het uit omdat het kriebelt!  

 

Ook hebben we deze maand 2 afscheid feestjes gevierd van Oliver en Luka, zij zijn beide alweer 

1 geworden en gaan naar de KidsLounge.  

 

We gaan ze missen! Maar we verwelkomen deze maanden weer veel nieuwe baby’s. 

 

Liefs babyhotel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             

 
      Terugblik op de maand januari Kidslounge 
  
 
December stond op de Kidslounge in het teken van feestjes, sinterklaas, kerst en oud en nieuw. 

Januari was wat dat betreft een stuk minder druk, maar zeker niet minder leuk. Wij hebben er 

namelijk heel veel nieuwe vriendjes en vriendinnetjes bij, wat zeker ook geldt als een feestje.  

 

Ook zijn we gestart met het nieuwe thema en hoe kan het ook anders dan dat de komende 

periode in het teken van de winter staat en natuurlijk de winterse outfits die daarbij horen. We 

hebben al veel warme winterkleren gezien, mutsjes, sjaatjes, wantjes en zelfs echte skipakken. 

Geen overbodige luxe, want het is enorm koud geweest, buiten dan, want op de Kidslounge staat 

de verwarming lekker aan. Toch hopen we met zijn allen op nog wat sneeuw, want hoe leuk zou 

het zijn als we een sneeuwpop kunnen bouwen.  

 

  

 

Liefs de Kidslounge 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   

 
 
 
 



             

 
Terugblik op de maand januari Theater 

 
 

Dag lieve ouders/verzorgers, 
 

Deze maand hebben wij het gehad over de winter en wat je aan hebt vandaag! 
 

Wij gingen samen met de juf thema kaartjes bekijken. Hier stonden verschillende kledingstukken 
op, zo konden wij leren hoe alles heet en waarvoor je het gebruikt. Wij hebben ook onze eigen 

laars geknutseld en een kledingstuk een jurk, trui of broek. Onze mooie knutselwerkjes hangen op 

de groep.  
 

Wij hebben ook met de juffen geoefend om zelf onze schoenen, sokken en kleding voor het slapen 
uit te trekken, dit ging heel goed papa’s en mama’s. 

 
Het allerleukste was dat er opeens SNEEUW buiten lag. Dat vonden wij super leuk want wij moch-

ten buiten met de sneeuw spelen brrr wat was het koud!  
 

Tot snel weer! 
 

Liefs, theater 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    



             

 
  Terugblik op de maand januari Momcave 

 
 

Hallo lieve ouders, 
 

Afgelopen maand zijn wij bezig geweest met het thema (Wat heb jij aan vandaag?) Op de groep 
hangen de mooie knutselwerkjes van de kinderen. Zo hebben wij een mooie grote waslijn gemaakt 

waar verschillende kledingstukken aan hangen zoals een trui, broek, jurk etc. 

 
 

Ook mochten de kinderen hun eigen waslijn kleuren en plakken. Daarnaast hebben wij ook puk 
aan en uit gekleed. Doordat vaak te oefenen wisten de kinderen hoe ze puk moesten aankleden. 
Dat hebben ze bewezen door puk mooi in te kleuren en het juiste kledingstuk te plakken op het 

lichaam van puk.  Ook oefenen de kinderen voordat we naar bed gaan met uitkleden en als ze uit 
bed komen met aankleden. Ook kunnen de kinderen zelf hun jas en schoenen aantrek-

ken.  
 

De kinderen hebben verschillende thema woorden geleerd. Daarnaast hebben wij het stukje zelf-
redzaamheid gestimuleerd. Het was een leerzame maand. Tot de volgende keer. 

 
Liefs Momcave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             

 
  Terugblik op de maand januari Sprookjesdorp 

 
 

Onze maand stond in het thema: wat heb je aan vandaag? Het is natuurlijk belangrijk om te we-
ten wat je aan moet doen en zeker als het zo koud is als nu.  

 
En alle kinderen wisten al goed wat ze aan moesten doen. Naast ons leuke thema hebben we ook 
weer genoeg leuke feestjes gevierd met al onze jarige kindjes. We hebben een dansfeestje gehad 

en een springfeestje. Het was dus weer een feestelijke maand.  
 

Op naar ons nieuwe thema. 
 

Met liefs, 
 

Van het Sprookjesdorp team 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



             

 
        Terugblik op de maand januari Boskoop 

 

 
Wij hebben ons deze maand bezig gehouden met het thema ‘Winter’. Gedurende de thema 

hebben wij verschillende knutsel werkjes gemaakt met de kinderen. Zoals een warme trui en een 

sneeuwpop. Hiervoor hebben wij met de kinderen geverfd, geplakt en met de grote kindjes 

geoefend met knippen. We hebben daarbij onder andere de fijne motoriek en sensomotorische 

zintuigen gestimuleerd. 

We hebben ook de eerste sneeuw mogen bewonderen met de kindjes. We hebben over de 

sneeuw gekletst. Wij lezen regelmatig vlak voor de lunch een verhaaltje voor over de winter. 

Hierbij stimuleren wij de taal-spraak ontwikkeling. 

 
Deze maand zijn er in Boskoop nieuwe kindjes bijgekomen we wensen jullie van harte welkom, 

leuk dat jullie er zijn! 
 

Op Kidslounge: 
Kaya Lee, Lexie, Aiden en Yaina. 

 
Op Momcave: 

Ivy-Mae, Phyllon 
 

Er zijn deze maand ook 2 nieuwe collega’s gestart die ons team komen versterken in Boskoop.  
Dewi en Tetiana, Welkom! 

Ook hebben wij leuk babynieuws, Boyd is grote broer geworden van zijn kleine zusje Lois 
Gefeliciteerd! 

De smoothie van de maand Januari is Cacao-Smoothie. 
 

Deze maand hebben wij een aantal leuke feestjes gehad op de groep. Luc, Jason, Huub, Maud, 
Lizzy en Reda zijn alweer een jaartje ouder geworden! 

 
 



             

 

Wat een feest! Jarigen in januari 2023, van harte 
gefeliciteerd! 

 
 

 
 
 
Jarige kinderen deze maand:       

Dag Jarig 

7 jan Marleigh Brak 

8 jan Luc Sopakuwa - Maud Stil 

9 jan Amelia Karolina Szlachta - Luka Beekman 

12 jan Yarah Moussir 

14 jan Oliver Helmes 

15 jan Lois van Deursen 

16 jan Fleur Geerts 

18 jan Jason Van den Berg 

19 jan Ciro Driest - Miste Goosens 

22 jan Loa van Immerzeel - Louis Massop - Neal van Immerzeel 

24 jan Jan Zonde 

25 jan Lou van der Sanden 

26 jan Mirza Mesic 

27 jan Vay-Gen Obia - Vay-Gienne Obia 

28 jan Chelissa Rommelswaard - Huub Star 

31 jan Lizzy De Ridder - Noah Murris - Reda El Azouti 

 
 
 
 

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. 

 
 

https://rosasoftware.nl/irosa/mc_rel_mgt.php?goto=jarig_knd
https://rosasoftware.nl/irosa/mc_rel_mgt.php?goto=jarig_knd
https://rosasoftware.nl/irosa/mc_rel_mgt.php?goto=jarig_knd
https://rosasoftware.nl/irosa/mc_rel_mgt.php?goto=jarig_knd
https://rosasoftware.nl/irosa/mc_rel_mgt.php?goto=jarig_knd
https://rosasoftware.nl/irosa/mc_rel_mgt.php?goto=jarig_knd
https://rosasoftware.nl/irosa/mc_rel_mgt.php?goto=jarig_knd
https://rosasoftware.nl/irosa/mc_rel_mgt.php?goto=jarig_knd
https://rosasoftware.nl/irosa/mc_rel_mgt.php?goto=jarig_knd
https://rosasoftware.nl/irosa/mc_rel_mgt.php?goto=jarig_knd
https://rosasoftware.nl/irosa/mc_rel_mgt.php?goto=jarig_knd
https://rosasoftware.nl/irosa/mc_rel_mgt.php?goto=jarig_knd
https://rosasoftware.nl/irosa/mc_rel_mgt.php?goto=jarig_knd
https://rosasoftware.nl/irosa/mc_rel_mgt.php?goto=jarig_knd
https://rosasoftware.nl/irosa/mc_rel_mgt.php?goto=jarig_knd
https://rosasoftware.nl/irosa/mc_rel_mgt.php?goto=jarig_knd
https://rosasoftware.nl/irosa/mc_rel_mgt.php?goto=jarig_knd
https://rosasoftware.nl/irosa/mc_rel_mgt.php?goto=jarig_knd
https://rosasoftware.nl/irosa/mc_rel_mgt.php?goto=jarig_knd
https://rosasoftware.nl/irosa/mc_rel_mgt.php?goto=jarig_knd
https://rosasoftware.nl/irosa/mc_rel_mgt.php?goto=jarig_knd
https://rosasoftware.nl/irosa/mc_rel_mgt.php?goto=jarig_knd
https://rosasoftware.nl/irosa/mc_rel_mgt.php?goto=jarig_knd
https://rosasoftware.nl/irosa/mc_rel_mgt.php?goto=jarig_knd
https://rosasoftware.nl/irosa/mc_rel_mgt.php?goto=jarig_knd

