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De eerste groep pedagogisch medewerksters is 

geslaagd voor de training ‘Puk in Peuterstappen’. 

‘Puk in Peuterstappen’ is een verdieping op de VVE 

training Uk en Puk welke deze medewerksters al 

enkele jaren op zak hebben. Tijdens de training is er 

veel aandacht besteed aan het opbrengstgericht 

werken. 

Wij feliciteren onze collega’s van harte met dit 

certificaat en wensen hen veel plezier met het 

inzetten van het opbrengstgericht werken op de 

groepen! De basistraining Uk & Puk is nog volop in 

gang en de tweede groep ‘Puk in peuterstappen’ 

is ondertussen gestart! Allemaal weer (bij)

geschoold in 2020!

Al enige tijd draaien wij 3+ groepen op onze 
locaties. Na de zomervakantie zijn we weer vol 
enthousiasme  aan de slag gegaan om deze 

groep nog leuker te maken. We hebben de naam 
aangepast naar peuteracademie en draaien voor 
deze groep een meer uitdagend programma als 

extra voorbereiding op de basisschool. 

Uk & Puk en ‘Puk in peuterstappen’

Kom eens bij ons kijken tijdens een peuterochtend …

Gewoon een leuk speelmoment voor jullie peuter en 

een goed moment voor een eerste indruk 

van de peutergroep. Graag van te 

voren aanmelden; als je komt, hebben 

we een leuk ‘gevuld’ rugzakje voor je!

Tijdens de lock down is onze peutergroep elke 

woensdag 09.00 uur live op Facebook. 

de peutergroep
(peuterspeelzaal 2-4 jaar)!

Wist je dat...

Onze peuters kunnen het Nijntje diploma halen bij 

HOPPAS! Op dit moment zijn de peuters in Andel druk 

aan het trainen. Elke dinsdagochtend gaan zij  

in de gymzaal van Basisschool De Zaaier aan  

de slag met pannenkoekenrollen, balanslopen, 

dakenklimmen, etc. Binnenkort wordt het 

officiële Nijntje diploma overhandigd.

Nijntje in Andel

Tijdens de lock down

Kijk je ook mee?

Ontdek



Onze Peuters

Mijn naam is Petra van Vliet. Met veel plezier 

begeleid ik kinderen individueel of in kleine groepjes 

om hun taal-/spraakontwikkeling te verbeteren. 

Spelenderwijs werk ik aan het uitbreiden van de 

woordenschat, zinsbouw en het taalbegrip. 

Telkens geniet ik weer van deze heerlijke momenten 

om met kinderen te werken. Hun spontaniteit, 

enthousiasme en openheid zijn zo puur! Samen 

spelen, samen plezier maken en vooral samen 

genieten!

 Samen bouwen aan een 

 fantastische toekomst van het kind 

 Meer weten over de VVE begeleiding? 

 Loop even bij me binnen op maandag- t/m  

 donderdagmorgen in Woudrichem. 

 Een afspraak maken kan altijd. 

Op onze peutergroepen worden kinderen met een 

‘lichte’ achterstand extra begeleidt door de VVE 

begeleidster. De kinderen werken veel in kleine groepjes 

en hebben meer individuele begeleiding. De VVE groep 

heeft als doelstelling om kinderen met een achterstand 

(taal, motorisch of sociaal) zodanig te begeleiden (met 

activiteiten) dat de achterstand ingehaald is voor ze 

naar de basisschool gaan. Hiervoor wordt eventueel 

samengewerkt met verschillende organisaties zoals 

onder andere de logopedist. 

Na de periode op de peutergroep begeleidt de VVE 

begeleidster nog 10 weken door op de basisschool. 

Zodoende zorgen wij voor een aangename doorstroom. 

De VVE begeleidster wordt ondersteund door de VVE 

coach en ons hele VVE-team komt regelmatig bij elkaar 

voor overleg.

Vroeg Voorschoolse Educatie (VVE)

Bij het consultatiebureau kunnen ouders terecht 
voor een verwijzing voor VVE. Uw peuter mag 
dan gratis gebruik maken van een derde 

dagdeel op de peutergroep. 

Wist je dat...

Onze VVE 
coach aan  
het woord...

Voorstelling ‘De Moppereend’ 

van theatermaakster 

Sophie Ruthven-Stuart!

We zijn nu alweer 

benieuwd naar de 

voorstelling van 

volgend jaar.

Nationale Voorleesdagen 

Prentenboek
van het jaar 2020



Vanaf 2020 kunnen de BSO kinderen uit Almkerk 

ook hun diploma halen. Op dinsdag 

is de eerste groep van start 

gegaan. Succes met jullie 

A-diploma!

Kinderen van 3 tot 8 jaar die op woensdagmiddag naar 

HOPPAS Woudrichem gaan, kunnen gebruik maken van 

de gym van De Zilvermeeuw.

Vanaf september starten we met 10+ workshops 

voor de oudere kinderen op onze (grotere)  

7+ clubs. Eveline is gestart met de voorbereidingen, 

zal af en toe een proef draaien op de groep en 

dan de introductie verzorgen na de zomervakantie. 

De workshops lopen naast het standaard BSO 

programma en omhelsen vaak meerdere 

middagen. Hebt je leuke suggesties en/of 

aanvullingen? Stuur ons een mailtje dan gaan we 

ermee aan de slag.  

Muziek in Rijswijk

Op woensdag gezellig gymen bij  
De Zilvermeeuw in Woudrichem

Zwemles in Almkerk

Na Almkerk en Woudrichem is de Muziekschool 
Woudrichem nu 10 donderdagen lang op onze  
Brede School locatie in Rijswijk! 

10+ 

Nieuw!

workshops

Nieuw!

Van koken,
tot een kickbox les!

Vanaf 6 januari (elke maandag) ben ik (Coach Jan van 

Beeksports) gestart als Bootcamp trainer met het geven 

van Kidsbootcamp bij de HOPPAS in Andel.

NIEUW! Bootcamp in Andel

•    Lekker trainen in de buitenlucht, 

    bij slecht weer trainen we binnen.

• Trainen in spelvorm, leuk en uitdagend.

•  Samen bewegen en op spelenderwijs  

sporten. Tijdens de Kidsbootcamp richten 

we ons op het verbeteren van voornamelijk 

de motoriek, het uithoudingsvermogen en 

flexibiliteit. Kom jij ook?

Wat houdt het in

en waarom is het zo leuk

Wist je dat?
De BSO gaat voor stoer! 

Daar hoort ook een  
stoer logo bij! 

Geef je nu op!



De BSO

www.HOPPAS.nl/over-hoppas/vakantieclub

Interview met...

LINDA over 
Paardrijden

Even voorstellen:

Wat zijn de paardrijlessen een groot succes! En daarom 

gaan we na de zomervakantie elke week paardrijden 

op woensdag…

Mijn naam is Linda van Hemert. Ik heb al ruim 12 jaar 

eigen paarden en ben begonnen met paardrijden toen 

ik 4 jaar oud was op de manage. Ik hoor u denken, 4jaar? 

Vanaf 4 jaar ben ik begonnen met voltige; ik kon niet 

meer wachten om bij paarden te zijn. Voltige zijn kunstjes 

op het paard, je werkt aan balans, vertrouwen en zit. 

Vanaf 6 jaar ben ik echt begonnen met de lessen. Deze 

liefde voor paarden is nooit meer weg gegaan. Een 

paard is een spiegel van jezelf. Paarden reageren op 

jouw handelen; kunnen rust en vertrouwen geven en je 

kunt er ontzettend veel van leren.

Bij PonyPlezier leren de kinderen alles op het gebied van 

paarden; het verzorgen en optuigen, tot de nazorg en 

klusjes op stal. Kinderen krijgen ook een stukje theorie op 

de manege. Waar gebruik je spullen voor en wat weten 

we medisch over paarden? Ik vind het geweldig om mijn 

pedagogische werk en paarden te kunnen combineren. 

Het is fantastisch om te zien hoeveel plezier kinderen 

beleven op de manege.

Linda van Hemert
Tot snel bij H

OPPAS

en op de manege!

Zit jij nog nie
t  

op onze BSO?  

Doe toch mee met de  

vakantie-activiteiten van  

de vakantieclub!

 Yogaworkshop

Laser gamen

Bootcamp

De HOPPAS

vakantieclub

dansles

judoles

bakdag



De BSO

Almkerk Andel Dussen Rijswijk Woudrichem

Zwemles  

AquaAltena  

Zed & Sop

dinsdag maandag 
vrijdag

maandag 
vrijdag

maandag 

vrijdag

Dansen donderdag dinsdag 

Gymnastiek woensdag 
(W’chem)

donderdag
maandag, 
woensdag
donderdag

Multisport; 

diverse sporten  

met sportcoach 

Ruud

maandag dinsdag 
(judo) donderdag donderdag

PonyPlezier woensdag
woensdag 
(W’chem)

woensdag

Bootcamp maandag dinsdag

2020

Geef je nu op!

KALENDERactiviteiten

Muziek op 

donderdag

in Rijswijk

Voetbalschool

op donderdag

in Dussen

Ik wens, ik wens...

Nadat alle wensen uit de wensbomen verzameld waren, 

heeft de week van de wensboom plaatsgevonden.

Verrassing uitpakken
Uitleg wensenb

oom

Autoracebaan

Barbie bus Microscope

Schminken

locatie:
Woudrichem

locatie:
Dussen

locatie:Rijswijk

Sommige activiteiten zijn tijdelijk



De BSO Ukkies

De eerste jaren van een kindje zijn de basis van de 

ontwikkeling. Om te kunnen ontwikkelen is een veilige 

leefomgeving noodzakelijk. De vraag is natuurlijk; hoe 

doen wij dit dan op onze ukkiegroepen? 

Een veilige leefomgeving creëren wij allereerst door vaste 

gezichten te bieden. De kinderen kennen de leidsters 

en voelen zich op hun gemak. De leidsters bouwen een 

band op. Dit doen zij o.a. door interactievaardigheden 

toe te passen. In mijn functie als pedagogisch coach is 

dit een belangrijk onderdeel van het kwaliteitsbehoud 

op deze groep; onze medewerkers continu opfrissen 

en een spiegel voorhouden in hun communicatie met 

onze ukkies. 

Een belangrijke interactievaardigheid is responsiviteit 

(het reageren op uitingen van het kindje) en het 

bieden van emotionele veiligheid. Op alle momenten 

van de dag is de medewerker hiermee bezig; tijdens 

het wandelen, het verschonen, het eten, etc. Ik kom 

veel op de groepen en let dan juist op deze kleine, 

interactieve momentjes.

Onze pedagogisch medewerkers werken ook in 

groepsverband. De kinderopvang is vaak de eerste 

plek waar ze deel uitmaken van een groep. Interacties 

tussen en met kinderen worden gestimuleerd en we 

zorgen voor een fijne en veilige plek voor alle type 

kinderen en soms uiteenlopende leeftijden.

Pedagogisch

Coach aan 
het woord...

Aletta
Dinsdag
Krisje wenst: ‘Laser gamen’.  Maken jullie de 

cadeaus eens open? Jullie gaan namelijk niet 

één keer laser gamen maar kunnen zoveel laser 

gamen als jullie maar willen met de nieuwe 

lasergames voor de BSO. 

Woensdag
Anna-Sophie wenst: ‘Dat kinderen een dag juf 

mogen zijn’. Wat een leuke wens! Dat gaan we 

zeker doen. Samen met de leidsters mogen jullie 

bedenken wat je op de BSO wil doen wanneer jij 

juf bent. Denk hier goed over na want volgende 

week zijn kinderen de baas! 

Donderdag 

Fiene en Elise wensen: ‘Een trampoline’. We 

hebben een hele grote trampoline voor jullie 

geregeld, kijk zo maar eens in de gymzaal. Hier 

staat namelijk een super groot springkussen op 

jullie te wachten.

Vrijdag
Eva wenst: ‘Een telefoon om mee te spelen in de 

huishoek’. Kijken jullie of deze wens is uitgekomen? 

Maar de cadeautjes maar open.

Ik wens, ik wens...
Maandag
Luuk wenst: ‘Mario Karten’. Nou Luuk, dat gaan 

we zeker doen. Beweegcoach Ruud heeft een 

super gave Mario Kart les voor jullie klaar staan in 

de gymzaal op maandag 3 februari. Kom je niet 

op maandag maar wil je wel graag meedoen? 

Je bent maandag van harte welkom. Meld je wel 

even aan bij de leidsters.



Puzzelpagina...

Dit jaar willen we extra investeren in groene stroom 

en meedenken aan het milieu! Eind februari zijn er 80 

zonnepanelen geplaatst op ons pand in Woudrichem. 

Daarmee zijn wij energieneutraal qua stroom.

Investeren in
de natuur

BLIJ

BOOTCAMP

BUITEN

KIND

NATUUR

PUK

SPELEN

VVE

WENSBOOM

ZONNEPANELEN

BLOEMEN

BSO

HOPPAS

MILIEU

PEUTERGROEP

SAMEN

SUPER

WE

WORKSHOPS

ZWEMLES

Aanwijzingen

Start
 Welke les kun je bij Hoppas volgen waarbij je diploma 

A, B en/of C kunt halen?

Waar konden de kinderen hun wensen in hangen?

Op welke dieren kun je bij Hoppas leren rijden?

Waar zet Hoppas zich steeds meer voor in?

Wat is de afkorting van Vroeg Voorschoolse Eductie?

Hoe noemen we onze 3+ groep tegenwoordig?

Wat is de leukste kinderopvangorganisatie?

Wat willen we steeds meer in onze buitenruimtes 

voor 0-4 jaar?

Hoe heet onze pedagogisch coach?

Wat is er ontwikkeld voor een stoere uitstraling van 

onze BSO?

In welke maand gaan we beginnen met 10+ workshops?

Wat doen we samen bij Hoppas?

1

2
3
4
5
6

7
8

9
10

11
12

Tot snel!
We hopen je snel weer te zien!


