
             

                                      
VIPKids – maart 2023 

 
Haal en brengtijden VIPKids 

Wij verzoeken u vriendelijke om uw kind(eren) voor 09:00 uur op de groep te brengen. Om 09:00 uur 
starten wij ons dagprogramma met alle kinderen aan tafel. 

 
Wilt u een uitgebreide overdracht van uw kind(eren) aan het eind van de dag? Dan vragen wij u om uiterlijk 

17:50 uur aanwezig te zijn. Om 18:00 uur sluiten wij onze deuren.  

 
Week van de hoogbegaafdheid 

Binnenkort is het weer de Week van de Hoogbegaafdheid, namelijk van 4 tot 12 maart 2023. In deze week 
wordt het onderwerp Hoogbegaafdheid positief onder de aandacht gebracht. Het is de bedoeling om kennis 

over hoogbegaafdheid te verspreiden en vooroordelen en misvattingen proberen weg te nemen. Want 
hoogbegaafdheid is een woord dat niet bij iedereen positieve gedachten oproept. Mede hierdoor kunnen 

hoogbegaafden niet altijd en overal zichzelf zijn en hun talenten optimaal inzetten. En dat is enorm jammer, 
want hoogbegaafden hebben de maatschappij veel te bieden. Daarom dus deze week met een positieve 

insteek! 
 

We spreken in Nederland van hoogbegaafdheid als iemand getest is en een IQ van 130 of hoger blijkt te 
hebben. Maar een hoog IQ is niet het enige aspect van hoogbegaafdheid. We herkennen hoogbegaafdheid 
ook aan een aantal persoonlijkheidskenmerken, zoals onder andere gevoeligheid en rechtvaardigheid, en 
dit worden de zijnskenmerken genoemd. Bij jonge kinderen is het lastig om een IQ test af te nemen, omdat 

de testresultaten nog niet zo betrouwbaar zijn. Zonder de uitslag van zo’n test spreken we niet over hoogbe-
gaafdheid, maar over een ontwikkelingsvoorsprong. De zijnskenmerken helpen ons om bij deze jonge kin-

deren de voorsprong te herkennen. 
 

Ieder kind verdient het om gezien te worden en om uitgedaagd te worden. Vroeg signaleren is dus belang-
rijk. Wanneer je niet weet dat een kind voorloopt in zijn of haar ontwikkeling, kunnen gedragingen en uitin-
gen verkeerd geïnterpreteerd worden. Een kind kan dan als ‘druk’ worden bestempeld, terwijl het zich bij-
voorbeeld eigenlijk enorm verveeld. Binnen onze kinderopvang hebben we al veel aandacht voor achter-

standen in de ontwikkeling van de kinderen, maar we vinden het ook belangrijk dat kinderen met een voor-
sprong goede begeleiding krijgen. Daarom hebben we vanaf januari 2023 een speciale peutergroep voor 

deze doelgroep geopend! 
 

Op donderdagavond 9 maart 2023 is er een inloopavond van 18.00 tot 19.00u voor ouders van kinderen 
met een (vermoedelijke) ontwikkelingsvoorsprong. Jolanda Brouwer-van den Bosch vertelt u graag meer 

over deze doelgroep, over onze VIPKidsPlus-groep en er is uiteraard ook gelegenheid tot het stellen van uw 
vragen. U kunt uw kind(eren) gewoon meenemen, zij kunnen heerlijk spelen in ons Sprookjesdorp! Heeft u 
vooraf al vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan eens op onze website www.vipkids.eu of mail naar jo-

landavandenbosch@vipkids.eu Komt u ook gezellig binnenlopen? 

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

gerelateerd). Deze maand staan er ook weer diverse nieuwe artikelen geplaats over o.a.; waarom is 
bewegen voor peuters zo belangrijk? En wat houdt VVE precies in?  
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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- 27 13 08 18 * Nieuw telefoonnummer! 
Locatie Boskoop 06- 42 25 94 53 
Kantoor Gouda 06- 28 81 74 47 
Kantoor Boskoop 06- 42 25 94 53 
 
 
 
    

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 

 
 

 
Bij de VIPKidsPlus-groep hebben we we ons de afgelopen maand nog steeds bezig gehouden met het 
thema ‘Winter’. We hebben gesproken over de seizoenen: hoe herken je een seizoen en welk seizoen is het 
nu? Elke week benoemen we ze even alle vier, zodat het goed blijft hangen. 
Bij ons is het vaak koud in de Winter, maar op de Noordpool lijkt het wel 
altijd Winter. We hebben ontdekt hoe een ijsbeer kan zwemmen in ijskoud 
water, hoe eskimo’s een iglo bouwen en we hebben met sneeuwballen ge-
gooid!  
   
Ook hebben we samen gekeken naar diversiteit: soms zijn of lijken dingen 
aan de buitenkant verschillend te zijn, maar zijn ze aan de binnenkant ei-
genlijk (zo goed als) hetzelfde! Dat is bijzonder!  
 

Zo was het ook met de ijsbeer uit het boek ‘De Griezelbeer’. Zij viel in 
slaap op een ijsschots en kwam terecht bij allemaal bruine beren die haar als griezelmonster zagen van-
wege haar witte vacht. Pas nadat ze in de modder was gevallen, en dus ook bruin was geworden, zagen de 
bruine beren dat het ook een beer was. En toen vonden ze haar ineens 
mooi! Ander uiterlijk, maar allebei beren. En zo is het ook bij ons! Soms zien 
we er anders uit of vinden we andere dingen leuk, maar we blijven allemaal 
kinderen (en mensen). Prachtig!  
  
En uiteraard spelen en knutselen we ook heerlijk als we daar zin in hebben!  

 
Wil je meer weten of heb je ook zin om bij ons te komen spelen? Mail dan 
naar jolandavandenbosch@vipkids.eu 
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Terugblik op de maand februari Centrum 

 

Alaaf!!! 

Vanuit het Centrum is hier weer een vrolijk bericht van de afgelopen maand Februari. Want wat was 

het een vrolijke maand! Valentijnsdag is voorbij gekomen, en zo ook de Carnaval met alle 

festiviteiten die erbij horen. We vertellen jullie graag weer wat wij zo al hebben meegemaakt op het 

Centrum, veel leesplezier! 

 

Natuurlijk hebben wij verder gewerkt over het thema van de afgelopen tijd; ‘Winter’ en ons Uk en 

Puk thema ‘Wat heb jij aan vandaag?’ De kinderen hebben al hun knutselwerkjes gauw afgemaakt, 

want het was tijd om in alle geheim een nieuw knutselwerkje te maken; namelijk iets moois voor als 

onze lieve papa’s en mama’s voor Valentijnsdag. We zijn hier dan ook druk mee bezig geweest. We 

hebben de groep versierd met zelf geverfde hartjes en lazen de verhalen van Hazeltje (raad eens 

hoeveel ik van je hou) en kleine Beer (Ik vind je lief, mama) Beiden hielden ze heel veel van hun 

mama’s. Zelfs zo veel dat het tot aan de maan en terug was. De kinderen hebben genoten van het 

verhaal en het kringgesprek wat daarna volgde. Wij hebben allemaal ook lieve mensen om ons heen, 

daar gaan wij fijn wat voor knutselen! En zo volgde; een zelfgemaakt portretje van de kinderen, op 

een mooi rood kartonnetje, versierd met rode en roze verf, de kinderen mochten proberen of ze 

hartjes konden stempelen, maar dat was soms nog een beetje moeilijk. De leidsters hebben alle 

kunstwerkjes ingepakt en daar stiekem nog wat lekkere snoephartjes bij gedaan. Wij hopen dat 

iedereen veel liefde heeft ervaren op Valentijnsdag! 

 

Ondertussen zijn we helemaal uitgefeest! Wat hebben we een pret gehad met het vieren van 

Carnaval op de groep. Iedereen mocht een week lang verkleed komen, en wat zag iedereen er mooi 

uit! We hebben bijvoorbeeld Jayson als draak gezien, Hugo als piraat, Maud als een konijntje, Mirza 

was ook heel cool met zijn mooie supermanpak en zo hebben we nog veel meer gezien. De leidsters 

waren ook verkleed, de groep werd begeleid door allemaal Minnie Mouses! We hebben gehost, 

gedanst, gezongen, gesprongen, in de polonaise gelopen, koekhappen, eierkoeken versierd, 

geschminkt; de leukste creaties kwamen voorbij. Ieder kind mocht in de grote spiegel kijken naar hoe 

mooi die er uit zag, ook de kindjes zonder kostuum en zonder schmink waren prachtig! Jullie lezen 

het al; 1 groot feest de afgelopen weken op het centrum! Ook het verjaardags- en tegelijkertijd 

afscheidsfeest van Matthias hebben we gevierd. Hij gaat naar de basisschool. Wat gaan we hem 

allemaal missen zeg! We wensen hem ontzettend veel plezier op school! 

 

Volgende maand gaan wij aan de slag over de Lente en alles wat daarbij komt kijken! 

Attentie: we willen ouders vriendelijk verzoeken om hun kindje voor 9 uur te brengen. Het gebeurt 

helaas te vaak dat we de dag willen starten en nog niet iedereen aanwezig is. Mocht het voorkomen 

dat uw kindje toch na 9 uur start vanwege een sporadische afspraak o.i.d. dan zouden wij het fijn 

vinden om dit van tevoren te weten. U kunt ons altijd even bellen of een berichtje sturen. Ook willen 

wij u erop wijzen dat het kinderdagverblijf sluit om stipt 18 uur. Het is dus de bedoeling dat uw 

kindje voor die tijd wordt opgehaald i.v.m. overdracht van de dag. Alvast bedankt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



             

 
                  Terugblik op de maand januari Babyhotel 
 
 

 

 

 

Hallo allemaal, 

 

Deze maand zijn we bezig geweest met het thema ‘wat heb jij aan vandaag?’ 
We hebben met de baby’s voetjes geverfd en hele mooie sokken gemaakt. Ook zijn we bezig 

geweest met het thema Valentijn, want 14 februari was het natuurlijk Valentijnsdag. We hebben 
voor de ouders Valentijn knutselwerkjes gemaakt. 

 
 

We hebben in de week van 13 t/m 17 februari ook nog gezellig carnaval gevierd, hierbij mochten 
alle kindjes verkleed komen! Het nieuwe thema is op de (kinder) boerderij, ook gaan we volgende 

maand van start met het thema: Lente. 
We gaan er weer een leuke maand van maken! 

 
                                   Veel liefs van het Baby Hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             

 
      Terugblik op de maand januari Kidslounge 
  

Lieve allemaal! 
 

Wat vliegt de tijd, de winter is alweer bijna voorbij en de lente staat voor de deur. De kou was leuk voor 
even, maar wij op de Kidslounge zijn ook wel weer heel blij dat de temperaturen omhooggaan en de dagen 
langer worden. Voor ons betekent het einde van de winter ook dat wij de thema's winter en wat heb jij aan 

gaan afsluiten. En natuurlijk gaan wij met nieuwe thema's beginnen namelijk, de lente en de 
(kinder)boerderij. 

 
Laatst kregen wij op de Kidslounge de vraag, wat doen jullie nu eigenlijk met een thema? En die vraag 

beantwoorden wij natuurlijk heel graag, want wij doen heel veel leuks met een thema! 
 

Een nieuw thema beginnen wij altijd met het versieren van de groep en uiteraard doen wij dat niet alleen, de 
kindjes helpen ons daar maar wat graag bij. Gedurende het thema zal de groep steeds verder versierd 

worden, met onze aan het thema gerelateerde knutselwerkjes. Bij die knutselwerkjes proberen wij zoveel 
mogelijk gebruik te maken van verschillende materialen. Niet alleen omdat dat leuk is, maar ook omdat dat 

goed is voor de ontwikkeling van de fijne motoriek. Daarnaast is een thema ook een goed moment om 
thema gerelateerde woorden te introduceren bij de kinderen en de kinderen nieuwe ervaringen op te laten 

doen. 
 

Als wij dan kijken naar het afgelopen thema dan zijn wij begonnen met een mooie raamschildering op de 
deur, van Puk in de sneeuw. Gedurende het thema hebben wij sjaaltjes beplakt met vilt, een pinguïn buikje 

beplakt met watjes, hartjes geknutseld en muizenmaskertjes geverfd. Deze laatste twee knutselwerkjes 
hadden betrekking op Valentijnsdag en Carnaval, feesten die binnen het thema vielen en daar staan wij dan 
natuurlijk ook bij stil. Met Carnaval hebben wij zelfs een hele week feest gevierd. Heel veel kindjes kwamen 
verkleed. Wij hebben van alles voorbij zien komen, een papapaai, een Angry Bird, een gabber, Nijntje, een 

zebra, Mickey Mouse, een pandabeer en zelfs Batman. Tijdens onze Carnaval week hebben wij 
geschminkt, eierkoeken versierd en zelfgebakken bananenmuffins gegeten. Kortom een zeer geslaagd 

thema als je het ons vraagt. 
 

En dat is heel in het kort het antwoord op de vraag wat wij op de Kidslounge nu eigenlijk doen met een 
thema. Mochten jullie nog meer vragen hebben over een thema of over iets anders. Bel ons, app ons of 

spreek ons gewoon aan, dat vinden wij alleen maar heel leuk! 
 

Liefs, de Kidslounge 

 

 

 

 
                   
 
 

 



             

 
Terugblik op de maand januari Theater 

 

Dag lieve ouders! 
 

Deze maand hebben wij mooie valentijn knutselwerkjes gemaakt voor onze lieve papa’s en 
mama’s. 

 

Ook hebben wij een drukke feestweek gehad, wij hebben namelijk CARNAVAL gevierd! 
Wij mochten verkleed komen. Wij hebben veel mooie prinsesjes, draakjes, ridders en prinsjes ge-
zien. Wij hebben tijdens de feestweek ook leuke activiteiten gedaan. Wij mochten op het spring-

kussen springen bij sprookjesdorp, bij theater hebben wij heerlijk gedanst en flessen gegooid met 
pitten zakken. Bij de momcave mochten wij samen met de juffies cupcakes bakken. Aan het eind 

van de dag mochten wij een heerlijke eierkoek versieren! De mooie foto’s van de groepen staan op 
onze facebook. 

 
Veel liefs, 

 
Theater 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



             

 
  Terugblik op de maand januari Momcave 

 
Lieve ouders,  

 
Op de Momcave hebben wij leuke weken gehad de afgelopen maand zowel met Valentijn als 

carnaval. 
 

 We hebben een mooie luchtbal gemaakt van een hart. En met carnaval mochten we heel de week 
verkleed.  

 
Dat was natuurlijk één groot feest! We hebben ook lekkere en leuke activiteiten gedaan zoals 

koekhappen, eierkoeken versieren en leuke maskers. De kinderen hebben genoten. 
 

Liefs, Momcave 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  
 
 
 



             

 
  Terugblik op de maand januari Sprookjesdorp 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 
 

Afgelopen maand stond in het thema van wat heb je aan? Het is natuurlijk belangrijk om te weten 
wat je aan moet trekken als het zo koud. Naast het thema hebben we natuurlijk ook carnaval ge-
vierd en dat was een groot succes. De kinderen hebben allerlei leuke activiteiten gedaan zoals 

bakken en springen. Aankomende maand zijn we bezig met het thema op de kinderboerderij. Tijd 
om alles te weten te komen over dieren. 

 
Met groetjes, 

 
Van het Sprookjesdorp team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             

 
          Terugblik op de maand januari Boskoop 

 
Momcave 

Deze periode is het carnaval en dit hebben we ook gezellig met de kinderen gevierd door lekker te dansen, 
te verkleden en te schminken. 

Verder hebben we ook aandacht besteed aan Valentijn, we hebben iets moois geknutseld voor thuis en lek-
kere cupcakes en cake gebakken, en daarna versierd. 

We hebben op de groep gekleurde ‘stap stenen’ en we deden alsof dit ijsblokken waren waarop we naar de 
overkant moesten springen. 

We hebben verschillende boekjes gelezen over de winter en puk verkleed met een sjaal en broek, de sokjes 
werden zijn handschoenen haha! 

 
Nieuw deze maand op Momcave is: Sofia, welkom! 

Deze maand is Siénna 3 geworden en dat hebben wij gevierd met een bakfeestje. 
 

   
 

Kidslounge 
Wij hebben 3 nieuwe kindjes die bij ons gestart zijn: Yassir, Zuzanna en Blanka, welkom! 

Ook wij hebben deze maand met de kinderen carnaval gevierd, we hebben verkleed, geschminkt en 
gefeest. 

 
Sinds kort hebben we een collega erbij die al een tijdje werkzaam is bij VIPKids in Gouda genaamd Helene. 

Zij komt ons team in Boskoop versterken! Haar brief waarin ze zich voorstelt, hangt bij de deur. 
We hebben deze maand o.a. heerlijke cupcakes en cake gebakken en versierd en daarna opgegeten 

natuurlijk. 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

 



             

 

 

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

 
 
 
Jarige kinderen deze maand:       

4 mrt Miya & Zion  

7 mrt Mayla  

8 mrt Zhaoxuan  

9 mrt Ruben 

13 mrt Sobhan 

16 mrt Robyn & Yassir 

17 mrt Florien  

19 mrt Jazlynn  

 
 
 
 

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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