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Gelukkig nieuwjaar! 
Een gelukkig en gezond 2021 gewenst allemaal! We gaan 

weer een loeigoed, gezellig en fantastisch 2021 tegemoet. 

We starten dit jaar vol goede moed met de vernieuwde 

koetjes, schaapjes en kipjes groep. De leidsters hebben er al 

heel veel zin in! 
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Belangrijke data 

• 1 januari 
nieuwjaarsdag 
gesloten 

• 12 februari t/m 
16 februari 
carnaval 

• 14 februari 
valentijnsdag 

Inleiding: 
 
Hier is weer een nieuwsbrief van ‘t Vinkenbroekske! 

Ieder kwartaal ontvangt u een nieuwsbrief, hierin 

staan de laatste ontwikkelingen en nieuwtjes van 

onze kinderopvang. 
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Terugblik 5 jarig bestaan 

1 november bestond ’t Vinkenbroekske 5 jaar! Dit 

hebben we gehele week gevierd met heerlijke hapjes. 

Zo hebben de kinderen iedere dag kunnen smullen van 

diverse lekkernijen zoals tompoucen, erwtensoep, 

pizzawraps, pannekoeken en bladerdeeghapjes. De 

kinderen hebben de hele week ook mooie vlaggetjes 

geknutseld waarmee we de groepen konden versieren. 

Als klapper op de vuurpijl hebben we van Cécile en 

Willion een prachtig buiten speeltoestel gekregen. De 

kinderen keken hun ogen uit. Hier gaan we nog heel 

veel plezier aan beleven!  

 

Terugblik sinterklaas 

Op zaterdag 14 november 2020 kwam Sinterklaas met zijn pieten naar Nederland 

toe. Samen met de hulppieten van ’t Vinkenbroekske zijn er leuke weken van 

gemaakt, vol met spellen. Zo hebben wij samen met de kinderen een pepernoten-

bingo gedaan, waar ze naderhand heerlijk van mochten smullen. De groepen 

waren mooi versierd met slingers en vlaggen én met de door de kinderen gemaakte 

pieten. Er zijn boeken voorgelezen en liedjes gezongen. Uiteraard mochten de 

kinderen hun schoen zetten op ’t Vinkenbroekske, die vervolgens door de pieten 

werden gevuld met overheerlijke mandarijntjes. Tegen het einde zijn er nog heerlijke 

pepernoten gebakken en stonden er cadeaus op de kinderen te wachten bij de 

stal, want ze zijn onwijs lief geweest dit jaar, en dat is ook Sinterklaas en zijn pieten 

niet ontgaan. 

Tot volgend jaar Sinterklaas! 

Terugblik kerst    

Het was dit jaar maar een vreemde kerst op ’t Vinkenbroekske. We begonnen de 

week voor kerst ijverig met het versieren van de kerstbomen. De kinderen hingen de 

kerstbomen vol met kerstballen, lichtjes en slingers. De kinderen hebben ook hele 

mooie kerstukjes gemaakt. Zo hebben de kinderen hun kerststukje mooi aangekleed 

met groene en rode takken, een kaars en verschillende kerst decoratie. Helaas 

konden niet alle kinderen een mooi kerststukje maken omdat we die week ook te 

horen kregen dat ’t Vinkenbroekske sinds woensdag 16 december alleen nog maar 

als noodopvang mocht dienen. We hebben deze periode toch met de overige 

kinderen een mooie kerstweek kunnen vieren. Zo hebben we kerstkoekjes gebakken, 

gespeeld met de kerststal, geknutseld voor de kerst, liedjes gezongen en boekjes 

over de kerst gelezen.  

 

Ondanks deze gekke tijd, wensen we jullie allemaal fijne feestdagen! 
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Verlof Linda & Yvanca 

Zoals jullie inmiddels weten zijn Linda en Yvanca zwanger van 

hun eerste kindje. Zij zijn beide half april uitgerekend en zullen 

daarom ook 1 maart met verlof gaan. We wensen hen 

natuurlijk een voorspoedig verlof en kijken er naar uit om hen 

in de zomer weer terug te zien. Tussendoor zullen de kindjes 

Linda en Yvanca vast nog wel eens zien als ze op visite 

komen op ’t Vinkenbroekske.  

 

 

Oudergesprekken 

De kinderen worden de komende weken geobserveerd door zijn/haar mentor. De 

mentor observeert het welbevinden van uw kind. De observatie wordt door de 

mentor uitgwerkt en hierna meegegeven aan de ouder. Jullie kunnen dit dan thuis 

rustig doorlezen. Mochten er vragen zijn over de resultaten van de observatie of uw 

kind hier niet in herkennen is het verstandig om een oudergesprek te plannen. De 

oudergesprekken vinden plaats in maart. We hopen dat de situatie betreft het 

coronavirus positiever is dan op het heden en dat deze oudergesprekken door 

kunnen gaan. Hiervan uitgaande komt er bij iedere groep een tijdschema te 

hangen waar u een tijdsvak kunt aanvragen betreft het oudergesprek. Hier ontvangt 

u in deze periode nog een brief over. Wij vragen u wel om alle observaties getekend 

terug in te leveren bij de mentor ongeacht of u op oudergesprek komt of niet. 

 

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen zijn Linda en Yvanca in maart met 

verlof. Zij zullen hun mentor kinderen daarom ook een paar weken eerder 

observeren. De oudergesprekken met Linda en Yvanca zullen dan ook in 

februari plaatsvinden. Hier ontvangen jullie van te voren bericht van.  

 

Ruildagen 
Vanaf 1 januari zijn er wat wijzigingen binnen kinderopvang ’t Vinkenbroekske. Deze 

wijzigingen zijn jullie reeds bekend. In overleg met de oudercommissie is één van 

deze wijzigingen het afschaffen van het ruilsysteem. Dit konden wij eerder als dienst 

aanbieden omdat er nog ruimte was binnen de kinderopvang. Nu de kinderopvang 

zo hard gegroeid is lukt dit helaas niet meer. In bijzondere situaties willen wij natuurlijk 

altijd met u meedenken. 
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Groepsdynamiek: 

De groepsdynamiek op een kinderdagverblijf is elke dag anders. Dit komt omdat het 

ene kind 1 á 2 dagen komt en een ander kind komt 3 tot 5 dagen in de week. 

Hierdoor heb je elke dag een andere groep met zijn eigen sfeer. Je hebt 

bijvoorbeeld de ene dag een groep met heel veel jongens of meisjes, of juist een 

groep met veel grote kinderen of juist een groep met kleinere kindjes. De 

meerwaarde van het kind in de groep is bij de wat grotere kinderen van 2 tot 4 erg 

belangrijk. Hierin is het sociale spel erg belangrijk, dit uit zich in dat het kind zichzelf 

kan zijn en zich thuis kan voelen.  

 

Het heeft ook te maken met het samen leren werken en het durven zeggen in een 

groep. De taak van de pedagogisch medewerker hierin is dat iedereen zich thuis 

kan voelen in de groep en iedereen zijn eigen plekje in de groep heeft. Als 

pedagogisch medewerker is het belangrijk dat je iedereen gelijk behandeld en jezelf 

ook aanpast want elke groep is ander. Dit doe je door te kijken wat de rituelen van 

de groep zijn. De ene groep gaat graag naar buiten, de andere groep gaat graag 

knutselen hier speel je als pedagogisch medewerker dan op in. 

 

De groepsgrootte is erg bepalend voor de dynamiek. Als er bijvoorbeeld een aantal 

kinderen op vakantie of ziek zijn heb je andere groepsgrootte en dus ook een 

andere dynamiek. Als er heel veel kinderen zijn dan heb je als kind heel veel keuze 

en zijn er vaak wel 1 á 2 kinderen van jouw leeftijd. Zijn er weinig kinderen dan moet 

je het als kind doen met wat er is. Dit kan tot hele nieuwe sociale interacties leiden. 

Bijvoorbeeld een peuter van 3,5 die ineens met een dreumes van 1,5 gaat spelen, 

wat hij/zij anders niet zou doen omdat het niet nodig is. Het kan een enkele keer ook 

betekenen dat het kind niet weet wat hij/zij moet doen omdat zijn eigen vriendjes er 

niet zijn. Als de groep groot is, dan komt het maar zelden voor dat je écht met elkaar 

speelt. De groep is hiervoor dan te groot en te verschillend. Er ontstaan dan 

verschillende soorten spel. Van poppenspel tot treinspel. Dit kan zich tijdens het 

spelen wel tegenkomen. 

 
 

Zoals jullie allemaal weten gaan we vanaf 1 januari werken met een andere 

groepsindeling.  

2 groepen van 0 t/m 3 jaar een een peutergroep (2 tot 4 jaar). 

Door een aparte peutergroep aan te bieden zal de groepsdynamica 

veranderen. 

 

Waar we nu elke dag een 3+ activiteit aanbieden aan de oudste kinderen 

van ‘t Vinkenbroekske, zullen deze activiteiten nu deel uitmaken van de vaste 

routines van de peutergroep. Door dat de kinderen in een groep zitten met 

kinderen met ongeveer hetzelfde ontwikkelingsniveau, dagen ze elkaar uit en 

stimuleren ze elkaar.  

 

Bij de verticale groepen volgen we zoveel mogelijk het ritme van thuis, waarbij 

we kijken naar de behoeftes van het kind. Op deze groepen bieden we een 

dagprogramma aan waarin ruimte is voor individuele verschillen.  
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Als pedagogisch medewerker passen wij ons aan aan de groep kinderen. De 

ene groep gaat graag naar buiten, terwijl de andere groep graag binnen 

speelt of knutselt. Hierin zorgen we voor een zo goed mogelijke balans, waarin 

het boeren buitenleven een centrale plek heeft. Elke dag gaan we naar 

buiten en nemen we een kijkje bij de koeien op de boerderij. 
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Even voorstellen 
 

Hallo allemaal! 

Mijn naam is Delilah Luijsterburg en ik ben 21 jaar oud. Op dit moment ben ik 3 jaar 

werkzaam in de kinderopvang en mag ik vanaf december aansluiten bij het 

Vinkenbroekske. Hier heb ik onwijs veel zin in! 

Ik vind het heerlijk om lekker buiten te zijn en kijk er dan ook erg naar uit om aan de 

slag te gaan. 

 

Ik sta altijd open voor vragen! Mochten jullie nog iets willen weten dan hoor ik het 

graag. 

Liefs, Delilah  
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Hallo ouders en verzorgers,  

 

Voor ik mezelf voorstel wil ik even 

zeggen: De beste wensen en een goed 

en gezond 2021!  

Mijn naam is Daisy van Stuyvenberg en 

ben 26 jaar oud. Ik woon samen met 

mijn vriend en onze hond Whopper in 

Zevenbergschen Hoek. Hier wonen wij 

nu drie jaar met veel plezier!  

Ieder kind is uniek en dat maakt het 

werken met kinderen erg bijzonder! Ik 

vind het erg belangrijk dat kinderen zich 

bij mij vertrouwd voelen. En ik vind het 

heel mooi om van dichtbij te mogen 

zien hoe de kinderen opgroeien en zich 

ontwikkelen. 

Vanaf begin januari zullen jullie mij bij ’t 

Vinkenbroekske zien rondlopen als pedagogisch medewerker. Mochten jullie 

nog vragen hebben, stel ze dan gerust!  

 

Ik kijk ernaar uit om er een gezellige tijd van te maken! 

Liefs Daisy  
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Weetjes… 

 
• We hebben een geweldig buiten speeltoestel! 

• Wij zijn op zoek naar reserve kleding in de maten van 68 tot 

ongeveer 104. 

• Wij zijn op zoek naar verkleed kleding voor de peutergroep. 

 

Kletspraatjes 
 

• Maxime (3 jaar) :’’Kijk, dat kalfje heeft een kalfjesjas aan.’’ 

• Noud v R ( 3 Jaar) : Amber ik heb speciaal parfum op gedaan 

voor Milou. 

• Juf Simone vraagt aan Noud vd L: ‘’Hoe heet jouw mama?’’ 

Hierop antwoordt Noud: ‘’moeder’’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderopvang ’t Vinkenbroekske 

Vinkenbroeksestraat 55 

4703 SC Roosendaal 

 

info@vinkenbroekske.nl 

06-4802500 

Tot de volgende nieuwsbrief! 
 


