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Algemeen 

Beste ouders, 

 

Deze week zijn we in het kinderdagverblijf gestart 

met het thema ‘Welkom Puk’. 

Centraal in dit thema staan de kinderen uit de 

groep. Samen met de kinderen ontdekt Puk het kindercentrum, de groepsruimte en de 

speelruimte buiten. Er is aandacht voor de vaste momenten, zoals het maken van de kring, 

de tafelmomenten, opruimen en naar de wc gaan.  

Boekjes rondom het thema worden voorgelezen. 

 

Hoe kunt u thuis aansluiten bij het thema?  

0 – 1½ jaar: 

 Praat veel met uw baby over wat jullie doen en zien. Let goed op waar uw baby naar 

kijkt. Door te praten over datgene waar de interesse en aandacht van uw baby naar 

uitgaat, krijgt wat u zegt voor uw baby betekenis. 

 Speel verstopspelletjes. Verstop een speeltje onder een doekje. Zorg dat uw baby ziet 

wat u doet. Gaat hij zoeken waar het speeltje is? 

 

1½ - 2½ jaar: 

 Vraag uw kind tijdens de gewone dagelijkse bezigheden thuis iets voor u te pakken. 

Uw kind vindt het vaak leuk om te helpen en voelt zich hierdoor al groot. Weet uw 

kind waar hij de verschillende spullen kan vinden (schoenen, pyjama)? 

 Kijk samen met uw kind naar foto’s van het gezin of van de familie. Herkent hij de 

personen die op de foto staan? 

 

2½  - 4 jaar: 

 Doe een verstopspelletje met uw kind. Verstop een speeltje in de kamer en vraag uw 

kind het te zoeken. Geef hem kleine aanwijzingen waar hij het speeltje kan vinden. 

Bijvoorbeeld: ’Kijk maar eens onder het kussen van de bank’. Laat uw kind het 

speeltje ook een keer voor u verstoppen. Kan uw kind ook aan u al een aanwijzing 

geven? 

 Kijk samen met uw kind naar foto’s van het gezin of van de familie. Herkent hij de 

personen die op de foto staan? Kan hij de namen noemen of vertellen wat hij nog 

meer op de foto ziet? 
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Personeelswijzigingen 

 

Beste papa's en mama's, 

Mijn naam is Kiki, ik ben 24 jaar en mijn hele leven woonachtig in Zandvoort. 

Vanaf 2 januari 2020 ben ik de nieuwe collega op groep Duck.  

Mijn werkdagen zullen zijn: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.  

Mochten jullie vragen hebben, stel ze gerust.  

 

Groetjes,  

Kiki 

 
 

Ducky Duck  

 

Sinterklaas is weer terug naar zijn warme Spanje.  

Maar Oo wat was die tijd toch wel weer spannend voor een 

aantal kinderen. 

En wat was het Sinterklaas feest weer ontzettend gezellig 

en leuk. 

En na alle Sinterklaas drukte en mooie knutsels, 

Is dan de tijd van de kerstman weer 

aangebroken. Wat hebben alle 

groepen het weer gezellig gemaakt, met een mooie kerstboom. 

Overal branden vrolijke lichtjes op de groepen, de grote lichten uit, en 

wat word de sfeer dan toch sprookjesachtig.  

Alle kinderen zijn druk met allemaal mooie knutsels, met mooie glim 

sterren, kerstbomen en vooral…..super veel glitters overal. Door heel 

Ducky Duck vind je de glitters. 

De kerstliedjes hoor je op elke 

groep, en de kinderen zingen 

vrolijk mee, net als de leidsters 

die zingend over de gangen lopen. De kerst lunch was 

ook weer heel gezellig, met zelfs de kerstman en zijn 

elfjes die op visite kwamen. Wat een feest was dat. 

 Wat is het toch een gezellige tijd met alle kinderen. 

Wij wensen iedereen hele mooi kerstdagen, en een 

geweldig mooi 2020 toe.  
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Peuteropvang Rakker 
Afgelopen maand staat helemaal in het teken van feest. 

Sint maarten is geweest, daarna zijn wij druk bezig geweest 

met sinterklaas. 

We hebben geknutseld, als sint en piet gespeeld én ons 

pietendiploma gehaald. Als grote verassing kwam ook sint 

met zijn pieten bij ons langs!  

Na een paar daagjes rust zitten wij nu volop in het 

kerstgevoel! Mooie lichtjes op onze groep en zelf de boom 

versierd, ook hebben we mooie knutsels gemaakt die we 

thuis in de boom kunnen hangen! We hebben ook twee 

nieuwe liedjes geleerd die we tijdens ons kerstontbijt hebben 

laten horen aan de papa’s en mama’s, en ook opa’s en oma’s. 

We hebben heerlijk gegeten en nu genieten van de 

kerstvakantie. 

 

Voor iedereen hele fijne dagen en een goed 2020! 

Marjolein, Jolande en Angelique.   

 
 

 

 

Duck Club  

Beste ouders. 

De Decembermaand is alweer eventjes onderweg. 

Buiten wordt het kouder, maar binnen bij de 

Duckclub wordt het warmer. Deze maand staat in 

het teken van feest en leuke dingen. Op 5 december 

hebben we natuurlijk Sinterklaas gehad en kwamen 

de pietjes met ons mee feesten. en inmiddels staan 

de kerstdagen voor de deur. Hieronder lees je wat 

we allemaal gedaan hebben en wat er nog komen 

gaat. Veel leesplezier met deze feestelijke 

nieuwsbrief! 

 

De kindjes van Donald hebben een prachtige welkomstslinger gemaakt voor het Sinterklaasfeest. 

Daar konden zelfgebakken pepernoten natuurlijk niet bij ontbreken. Iedereen heeft er dan ook 
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heerlijk van gesmuld. De kindjes van Katrien en Dagobert hebben ook 

geholpen met het maken en bakken van de pepernoten. Bij Katrien 

zijn er prachtige sinterklaasgezichten geverfd met de hand en daarna 

versierd. De pieten kwamen langs en hebben samen met de kinderen 

de stopdans gedaan. Nou…die pieten weten wat dansen is!! Van al dat 

dansen word je best moe, dus was er tijd voor het pepernotenspel. 

Wat was dat leuk om te doen zeg. Ondertussen zaten ze bij de zware 

jongens ook niet stil en hebben ze de meest prachtige 

chocoladeletters versierd. Zo mooi en lekker koop je die niet in de 

winkel. Het pietenhuis en de boot van Sinterklaas mochten ook daar 

niet ontbreken. Wat hebben de kinderen hard gewerkt. Al met al was 

5 december een groot succes op de Duck Club. 

 

Inmiddels is de sint al weer even een land uit en zijn we druk bezig 

om een gezellige kerstsfeer te maken. Sterren van glitter, 

kerstengelen, kerstkransjes, kerstballen en slingers, echt niks 

ontbreekt. De kinderen hebben de kerstbomen naar hartenlust 

versierd. En de lichtjes in de bomen, zorgen voor een warme sfeer 

op de groepen. Ook op de ramen zie je de winter verschijnen. Wat 

een prachtige versieringen zijn er daarop gemaakt. Je waant je in 

een heus winterwonderland. De kinderen hebben ook hun eigen 

kerstkaartjes gemaakt, wij zijn benieuwd wie er zo’n mooi kaartje in 

de brievenbus gaat ontvangen. Bij de chill is er een apres ski hut 

gemaakt, dus wie even wil chillen na een drukke dag vol activiteiten, 

is welkom! De geur van zelfgebakken koekjes komt je dan al tegemoet. Neem er een beker 

chocolademelk bij en geniet van alles om je heen. Als je toch nog wil knutselen, dan zit je bij de zware 

jongens goed, daar is een begin gemaakt met een kennismaking in glas en lood. In de kerstvakantie 

gaan we hier uiteraard mee door. Ook worden er sneeuwpoppen geknutseld en beeldjes van gips. 

Die kunnen nog geverfd worden als het gips hard is. 

 

De kinderen hebben zelf ook een heleboel fantasie en hebben leuke toneelstukjes gemaakt. Die 

hebben ze op het podium van de chill uitgevoerd en iedereen mocht komen kijken. Het is heerlijk om 

te zien hoe alle kinderen hun fantasie gebruiken tijdens hun spel. Als het droog is buiten, dan wordt 

daar ook nog gevoetbald en gefietst. Of rondjes rennen en dan kijken wie er het hardst kan rennen. 

Binnen worden er nog mooie creaties met strijkkralen gemaakt. En tekeningen en kleurplaten mogen 

uiteraard ook niet ontbreken. 
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Ook hebben we nog wat andere nieuwtjes. Juf Mirjam van de Chill 

heeft op 10 december haar laatste werkdag gehad. Dat werd een 

afscheid met een heerlijke zelfgemaakte high tea. Wij wensen Mirjam 

heel veel plezier en succes met haar nieuwe uitdaging. 

We willen Sasha en Faya van harte feliciteren met de geboorte van 

hun broertje!  

Dan de kerstvakantie hebben we weer een heleboel leuke dingen 

gepland staan. Zo beginnen we de eerste dag met schaatsen op de 

schaatsbaan in het dorp. Op elke groep hangt de activiteitenplanning 

op de deur, dus ga snel lezen wat jij allemaal kunt doen! En misschien 

is het leuk als je op dinsdag 24 december een mooie kerstoutfit aan 

hebt, want dan hebben we een heerlijke kerstlunch met allemaal 

zelfgemaakte culinaire hapjes.Dan rest ons nu nog om iedereen fijne 

feestdagen te wensen en een schitterend begin van het nieuwe jaar. Wij hopen dat het voor jullie 

allemaal een gelukkig en gezond jaar mag worden. Feestelijke groet van de Duckclub. 

 

 

 

Duck Sport 

 

Oh, wat waren ze zenuwachtig, al weken voordat Sinterklaas 

kwam. We deden spelletjes zoals pepernotenroof, 

pepernoten verzamelen en een estafette met zaklopen in de 

zak van Sinterklaas! Onze stagiaires Emma, Melissa en Leann, 

maakten iedereen enthousiast, zelf in de regen. Op 3 

december kwamen er 3 pietjes bij Duck Sport om met ons 

mee te sporten en pepernoten uit te delen. We dronken 

samen lekker chocolademelk en aten taai taai. 

Op de maandagen kwam onze juf Monique een paar keer 

gezellig mee, maar ze besloot nadien toch om haar groep 

Kwak niet voor ons te verlaten. Ze heeft het wel heel leuk 

gehad! 

In het donker deden we soms verstoppertje in de duinen, en 

rondom SV Zandvoort. Spannend, hoor!  
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In de kerstvakantie hebben we 2 ochtenden heerlijk geschaatst. De middagen bij SV waren gevuld 

met duintochten, binnen en buiten spelen en met blaaspijpjes, kartonnen dozen, Kapla en Lego.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

We wensen iedereen gezellige feestdagen en een sportief 2020!  
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Welke kinderen zijn er jarig? 

 

 

Ducky Duck en Rakker 

Lisa Boele   1 januari 

Nikkie Muizelaar  2 januari 

Day Overgoor   8 januari 

Jona Schellhoff   8 januari 

Boris Tjebbes   11 januari 

Noah Luntz   13 januari 

Julia Syrek   13 januari 

Jimi Jacobs   22 januari 

Esma Brouwer   29 januari 

Imany van Niel   31 januari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens het team Kindercentrum 

Ducky Duck 

 

 

 

 

 

Duck Club en Duck Sport 

Sasha Arundel   1 januari 

Eytan Grijzenhout  1 januari 

Youp Zeedijk   3 januari 

Melrose Walther  4 januari 

Nadia Sobecka   4 januari 

Lieke Oerlemans  5 januari 

Faya Arundel   6 januari 

Benjamin Krom   8 januari 

Karya Emmelot   9 januari 

Ties Weijers   13 januari 

Riley Meijer   14 januari 

Dorian Beutick   15 januari 

Zoe Hermsen   15 januari 

Bente van der Meulen  17 januari 

Esmee Blom   18 januari 

Leonhard Wustenberg  19 januari 

Bing Hendrix   19 januari 

Jason Groothuis  20 januari 

Nadia Beutick   30 januari 

Casper Meijer   31 januari 

 

 

 

 

 


