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Beste ouder(s) en/of verzorgers, 

 
Voor u ligt de nieuwsbrief van februari 2020 Graag 
willen wij u via deze weg weer even op de hoogte 
stellen van alle nieuwtjes en wetenswaardigheden 

binnen KombinoCare. 

 
BELANGRIJK! 5 MEI 2020 zijn wij gesloten 
Ter aanvulling op de vermelde data in het overzicht is het vanuit het CAO  
Kinderopvang geregeld dat wij iedere 5 jaar ook gesloten zijn op 5 Mei. 2020 is het 
jaar dat wij op deze dag dan ook niet open zijn. 
 
Zet het graag naast de ander genoemde data in uw agenda. 

 
De komende 4 jaar (2021-2024) zijn wij op 5 mei gewoon geopend. 
 

HEIDEDUIN 
Sinds een paar maanden gaan wij om de 2 a 3 weken op visite bij de bewoners van woon- 
zorgcentrum Heideduin.  
Voor de kids is dat “ het grote huis met allemaal opa”s en oma’s”. 
 
De allereerste keer dat we daar kwamen(uiteraard volgens afspraak) moesten er nog wat 
ouderen uit bed gehaald worden maar dat is heel snel verandert. 
Nu zit iedereen klaar en kijkt vol verwachting naar de deur waardoor de kinderen komen. 
 

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2020 



KombinoCare Kinderopvang Nieuwsbrief Februari 2020 www.kombinocare.nl 

Alle “oma’s” zitten aan tafel en zo hier en daar is er een stoel vrij gelaten waar onze kindjes 
dan gaan zitten. Zo kunnen ze met elkaar praten. 
Er wordt wat afgeknutseld in dat uurtje dat we er zijn. 
Een placemat, een sneeuwpop, een ring met olienoten voor de kids enz. 
Soms helpen de ouderen de kinderen maar vooral Sharon wil heel graag de “oma’s” helpen 
en biedt dat ook regelmatig aan! 
Ook krijgen de kinderen een glaasje appelsap of water met een koekje erbij. 
Voor de juffen is er zelfs cappuccino! 
 
Ons doel is om iedereen wat op te vrolijken en dat werkt heel goed, zowel voor de ouderen 
als voor de kinderen als voor de leidsters.  
We kijken er weer naar uit! 
Bijdrage: Yvette Everwijn – PM’er KombinoCare 
 

 

HATSJOE!! 
In het thema HATSJOE is Puk ziek hij is verkouden. De kinderen verzorgen puk, ze helpen 
Puk zijn neus snuiten en spelen dat ze niezen, gaan op ziekenbezoek, en brengen een 
bezoek aan de dokter. Gelukkig is Puk aan het einde van dit thema weer beter. De nadruk in 
dit thema ligt op ziek zijn en weer gezond worden.                                                    
Kinderen plakken een pleister op de zere knie van Puk en kijken naar de pleisters op 
verschillende lichaamsdelen. Ze plakken de pleisters op plekken waar ze zogenaamd dan 
pijn hebben bij elkaar en bij Puk. Leuk om te zien hoe kinderen hierin dan ook een rollenspel 
ervan maken en dan ook echt in de rol van dokter of zuster zitten. 

Voorbeeld: Ze spelen tikkertje op de groep en ze rennen achter elkaar aan. En dan valt Puk 
op de grond en moet hij zogenaamd huilen en heeft hij pijn aan zijn knie. Wat moeten we nu 
doen zeggen ze dan tegen elkaar vragend? Waarop een ander kindje antwoord geeft en zegt 
:Ik weet het; we gaan er een pleister op plakken. En vragen een pleister aan de juf. Dit is dan 
ook heel goed voor hun fijne en grove motoriek. Doordat ze de pleisters opplakken bij elkaar 
en bij Puk. 

Tijdens dit thema hebben de kinderen veel met de dokterskoffer en de doktersspullen 
gespeeld. Soms onderzochten ze de poppen, soms Puk of soms elkaar. Het is leuk om te 
zien dat er spontaan spel ontstaat bij de kinderen. Dit is dan ook heel goed voor hun sociaal 
emotionele band met elkaar en voor hun fantasie spel. 

Ook knutselen we natuurlijk alles wat bij dit thema hoort zoals een kleurplaat met puk zijn 
gezicht die we dan ook met pleisters op zijn gezicht plakken of met rode verf stippen maken 
op zijn gezicht zodat het lijkt alsof puk onder de waterpokken zit. 

 Bijdrage: Ravan Nuis – PM’er KombinoCare 

TAALFEESTJE   
Wij waren uiteraard van de partij bij het Taalfeestje van het To-Taal Huis. 
In de middag naar de bibliotheek geweest met de kinderen. Het doel van deze middag is om 
de kinderen spelenderwijs doormiddel van muziek dichter bij taal te brengen.    
Dit is goed de cognitieve ontwikkeling. De kinderen hebben fanatiek meegedaan met dansen 
en geluisterd naar een verhaaltje. Het was een Super gezellige middag.  
Bijdrage: Sandy Braat – PM’er KombinoCare 
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UK & PUK THEMA’s 2020 (VVE) 
 

6-1 t/m 7-2  Welkom PUK 
17-2 t/m 20/3 Eet Smakelijk 
30-3 t/m 1-5 Knuffels 
18-5 t/m   Zomervakantie, Oeff wat warm 
24/8 t/m 25-9 Hatsjoe 
5/10 t/m 9-11 Reuzen en Kabouters 
16-11 t/m 2-12 Sint periode 
7-12 t/m 31-12 Feestdagen 
 

 

Muziekbeleving bij KombinoCare 
 

Sinds 1,5 jaar kom ik met veel plezier bij KombinoCare om muziekactiviteiten te 
geven aan peuters en baby’s. Voor baby’s en peuters is dit een moment om kennis 
te maken met alle facetten van muziek zoals: ritme, melodie, klankkleuren, 
instrumenten en vele liedjes. 
We beginnen met een muziek activiteit aan tafel. Tijdens het muziekliedje krijgen alle 
kinderen een schudeitje om actief hier aan deel te nemen. Hard, zacht, snel en 
langzaam schudden zorgt iedere keer weer voor veel hilariteit. Sommige kinderen 
zingen na verloop van tijd ook enthousiast mee.  
 Voor de allerjongste is dit soms nog spannend maar door herhaling ontstaat 
herkenning en weten ze dat de ‘’muziekles’’ hiermee begint. Hierna is het tijd voor 
andere liedjes die vaak passen bij het thema of seizoen van het jaar. Soms spelen 
we met instrumenten en laat ik alle kinderen om de beurt het instrument bespelen. 
We maken er soms een spelletje van of leren de gebaren die bij een liedje horen.  
 
In muziekbelevingsactiviteiten sluit ik aan bij de 
motorische en zintuigelijke ontwikkeling.  
Er is aandacht voor het zingen ( taal) , een eenvoudig 
ritme spelen of het spelen met 1 vinger op de piano. 
Dit gebeurt vaak in klein groepjes of individueel. 
Door af te stemmen sluit ik aan bij de leeftijd en de 
ontwikkeling. 
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Naast liedjes en instrumenten is bewegen en beleven van muziek een manier om 
kinderen enthousiast te maken. Dans en muziek zijn met elkaar verbonden.  
De methode BiM ( Beleven In Muziek) gebruik ik , waarbij je  muziek beleeft, hoort en 
voelt .   
De BIM methode is ook een manier om nieuwe muziek te leren kennen ( klassieke, 
film of bijv. salsa muziek).  
Tijdens een muziekactiviteit maak ik soms ook gebruik van de muziektrommel. Deze 
zit vol met voorwerpen die toepasbaar zijn bij bekende en minder bekende 
kinderliedjes. Om de beurt pakt een kind een voorwerp uit de trommel. Elk voorwerp 
staat voor een liedje ( de krokodil, de wielen van de bus, de spin)  
Dit lied wordt gezongen en ondersteunt met gitaar. Herkenning en herhaling staan 
hierbij centraal. 
 
Waarom is muziek zo belangrijk voor jonge kinderen? 

De laatste jaren is er steeds meer wetenschappelijk bewijs dat muziek een grote 
bijdrage kan leveren aan het leren spreken en de cognitieve en sociale ontwikkeling. 
Dit begint al wanneer een kind muziek/ trilling hoort en ervaart in de baarmoeder.  

Hieronder een overzicht met de positieve effecten van muziek bij jonge kinderen. 

- Kalmerende werking ( bij baby’s, bijvoorbeeld een muziekdoosje) 
- Spraak en taalontwikkeling ( zingen, herkennen van woorden, uitspraak) 
- Motoriek ( klappen, stampen, bewegen, instrumenten bespelen) 
- Creativiteit ( experimenteren en onderzoeken van geluiden, ritmes, materialen enz.) 
- Sociale omgang ( luisteren naar elkaar, concentratie vergroten, samen spelen) 
- Ondersteuning van de dag-structuur ( liedjes: om te eten, naar buiten te gaan, te 

gaan slapen enz.) 
- Goede sfeer 

 
Floor Nusselein 
 
Meer informatie: 
 
E-mail: flooriomuziekbeleving@hotmail.com 
Site: www.flooriomuziekbeleving.nl 
 

 
 
 
 
 
 
PERSONEEL  
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Onze Wies is na haar zwangerschapsperiode weer op de groep te zien! 
We hebben je gemist Wies en we zijn blij dat je er weer bent. Nu ook als Mama van Mia!  
 

WELKOM 
We hebben niet stilgezeten de afgelopen maanden en zijn dan ook heel blij dat we de 
volgende kindjes Welkom mogen heten; 
 

 
 
Daseite  Mia     Jake  James          Bisr  Weronika 
 

 
 
 
Alle kinderen doen het geweldig en hebben het bere naar hun zin. We gaan er een mooie tijd 
van maken! 
WELKOM, Daseite, Mia, Jake, James, Bisr en Weronika! 
 
 

OUDERPARTICIPATIE 
 

 
Wij als team zetten ons iedere dag met hart en ziel in voor de ontwikkeling voor uw kind. Dat 
is ons vak en onze passie. Nu zouden we het erg leuk vinden wanneer er Papa’s, Mama’s, 
Opa’s en Oma’s en verzorgers iets komen vertellen over een Vak, Hobby of Onderwerp die 
leuk is om aan de kinderen aan te bieden. Heeft u nu een leuk of lief idee laat het ons dan 
graag weten op email adres kabouterpark@gmail.com dan maken we graag een afspraak 
met u om er op groep over te komen vertellen of te laten zien. 

mailto:kabouterpark@gmail.com
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We hopen u snel te mogen verwelkomen op de groep! 
 
TOT SLOT: 

STUDIE DAGEN 2020 
 

 Studiemiddagen worden ingezet voor Trainingen, Kwaliteitsbewaking en Team Buildings 

doeleinden met het totale team. Het hele team is verplicht hieraan deel te nemen

 


