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Inleiding 
 
 
Beste ouders, 
 
Peuters leren op de Blokkendoos om samen te spelen, te delen en om te gaan met regeltjes en 
afspraken. De taalontwikkeling van uw peuter stimuleren we door veel met elkaar te praten, naar 
elkaar te luisteren, verhaaltjes voor te lezen en liedjes te zingen. De methode Uk & Puk is voor ons 
een leidraad bij de invulling van het dagprogramma. Deze methode is erg leuk voor alle kinderen en 
sluit goed aan op de belevingswereld van de peuters. De vrolijke gekleurde (hand-)pop Puk is voor 
uw kind een speelkameraadje op de groep. 
 
Wij hanteren 4 basis competenties: 

 Emotionele Veiligheid = Kijk: ik mag er zijn! 

 Persoonlijke Competentie = Kijk: ik kan het zelf, het lukt me 

 Sociale Competentie = Kijk: we doen het samen 

 Respect, Normen & Waarden = Kijk: ik weet hoe het hoort 
(Wilt u meer weten over deze basis competenties, ze staan uitgebreid beschreven in ons pedagogisch beleidsplan) 

Er zijn 11 Uk en Puk thema’s. Deze thema’s hebben wij vertaald en geïntegreerd in dit activiteiten 
Jaarplan. Ieder thema duurt 4 tot 6 weken. De thema’s zijn voor de gehele opvang gelijk. Echter de 
invulling van de activiteit (te denken valt extra uitleg, herhaling en/of verdieping van de activiteit) 
kunnen per groep en per dag verschillen. 

 
Daarnaast kunnen de activiteiten individueel, in kleine groepjes of met de hele groep worden 
uitgevoerd. De eigen inbreng van de kinderen is hierbij ook erg belangrijk. 
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De activiteiten zijn erop gericht dat de kinderen spelenderwijs kunnen ontwikkelen en worden 
uitgedaagd om zelf te ontdekken. Natuurlijk gaan we met de kinderen ook iedere dag en zoveel 
mogelijk buiten spelen, want ook daar kunnen we lekker spelen, veel ontdekken en leren. 
 
Voor aanvang van een thema ontvangt u de digitale thema informatie zodat u weet welke 
activiteiten we met uw kind doen en zodat u thuis kunt aansluiten op het thema.  
 
Het kan zijn dat de planning gedurende het schooljaar wordt aangepast.  
Wij houden u hierover op de hoogte via de planning die staat vermeld op onze website:  
 
Mochten er verder nog vragen zijn over de methode Uk en Puk of het activiteiten jaarplan, dan horen 
we dat graag. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Kinderopvang de Blokkendoos 
 
Namens de leidsters van de 0-4 jarige groepen 
 
Ans, Marion, Lieke, Disian, Sigrid, Sanne, Romy 
Lisanne (Stagiaire), Marieke (Stagiaire) 
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Bijeenkomsten voor ouders 
 

28-08-2018 –  Ouder Informatie avond Peuterspeelzaal/ Peuteropvang  
Aan het begin van het schooljaar willen we jullie graag uitnodigen voor een informatie avond over de 
peuteropvang/peuterspeelzaal. Is uw kind tussen de twee en vier jaar of wordt uw kind binnenkort 2 
jaar, dan zouden we het erg fijn vinden als u deze avond bezoekt. Via de website kunt u zich snel en 
gemakkelijk aanmelden voor deze avond. (Deze avond gaat alleen door wanneer er voldoende 
aanmeldingen zijn). 
 
De volgende onderwerpen komen deze avond aan bod:  
Uk & Puk 

 Wat houd de methode Uk en Puk in? 
 Hoe ziet een thema eruit?  
 Welke activiteiten worden er gedaan 
 Hoe behandelen we een thema? 

  
Ouderbetrokkenheid 

 Hoe kunt u thuis als ouder aansluiten bij het thema? 
 En vooral waarom is dit belangrijk? 

 
Het observatiesysteem KIJK 

 Uitleg over KIJK, hoe werkt het? 
 Overdracht naar school. 

 
Wanneer: dinsdagavond 28-08-2018 
Van: aanvang om 19.45 / start presentatie 20.00 uur / verwachte eindtijd: 21.15 uur 
Locatie: Kinderopvang de Blokkendoos, Lithoijen 
Graag inschrijven via de website. 
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01-10-2018 – 07-10-2018 Week van de opvoeding 
 

 

Dit jaar is de week van de opvoeding van maandag 1 t/m zondag 7 oktober 2018 
 

De Week van de Opvoeding staat in het teken van opvoeden en ouderschap. Het 

opvoeden van kinderen en jongeren is belangrijk maar soms best lastig. Ouders én 

professionals die te maken hebben met opvoeden staan er niet alleen voor. Ouders, 

medeopvoeders en professionals ontmoeten elkaar en wisselen gedachten uit. Het gaat 

om het bewust worden en uitspreken van opvoedvragen en vragen rondom het 

ouderschap die veel ouders hebben. 

 

Evenals vorig jaar organiseren we in samenwerking met verschillende andere scholen en 

kinderdagverblijven diverse informatieavonden. Je kunt gratis en vrijblijvend bij één of 

meerdere informatieavonden naar keuze bezoeken. Iedereen is van harte welkom. U 

kunt zich overal voor aanmelden ook al zit uw kind op een andere opvangorganisatie. 

 

Meer informatie over de week van de opvoeding kijk op: 

https://www.weekvandeopvoeding.nl/  

Aanmelden voor één of meerdere ouderavond(en) kan via: 

http://www.kleurrijk-ouderschap.nl  
 

Dag en Tijd Thema Locatie Oranisatie 

Maandag 1 oktober 
19.45-22.00 uur 
 
 

EHBO bij kinderen en 
baby’s 

Palestrinastraat 14, 
5344 AA Oss 

Kindercentrum De Ark 
 

Maandag 1 oktober 
19.30-22.00 uur 

Mediawijsheid Kinderopvang Gulden 
Huis, GuldenHuis 1 
Oss 

Kids & Care 
Gastouderbureau & 
Kinderdagverblijf de 
Springplank 

Maandag 1 oktober 
19.30-21.30 uur 
 
 

Taalstimulering door spel Sterrenkind (in Sirius) 
Verdistraat 79 Oss 

AVEM 

 

Dinsdag 2 oktober 
19.30-21.20 uur 
 
 

Kinder EHBO Kromstrat 122, 5345 
AE Oss 

Kindercentrum 
Robbedoes 

Dinsdag 2 oktober 
20.00-22.00 uur 
 
 

Mindful en gezond ouder 
zijn 

De Beers 1, 5373 CZ 
Herpen 

Kinderopvang op de 
Boerderij 

Dinsdag 2 oktober 
20.00-21.30 uur 

Ouders, Kind en geld, een 
goede start is wat telt 

Huiskamer van MFA 
Hart van Oijen 

KDV de Blokkendoos 
PO het Speelblokje 
Basisschool de Kleine 
Weide 

Dinsdag 2 oktober 
19.30-21.30 uur 
 
 

Meertalig opvoeden Kinderdagverblijf 
Troelstrastraat 11 Oss 

AVEM 

 

Woensdag 3 
oktober 
20.00-21.30 uur 

Gezonde voeding en 
beweegkriebels 

Euterpelaan 3A 5344 
CA Oss 

Kinderdagverblijf Pippi 

 

https://www.weekvandeopvoeding.nl/
http://www.kleurrijk-ouderschap.nl/
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Woensdag 3 
oktober 
19.30-22.00 uur 
 

Mediawijsheid St. Willibrordusstraat 
15T, 5351 ED 
Berghem 

Kinderdagverblijf de 
Elfenboom 

 

Donderdag 4 
oktober 
19.30-21.30 uur 
 

Meertalig opvoeden Sterrenkind (in Sirius) 
Verdistraat 79 Oss 

AVEM 

Donderdag 4 
oktober 
19.30-21.30 uur  

Het hart van je gezin Kinderdagverblijf 
Piekenoef 2, 
Lijnzaadweg 2, 
Berghem 

AVEM 

 

 

02-10-2018 – Ouder Informatie avond ‘’kinderen leren omgaan met geld’’ 
Als ouder wilt u niets liever dan dat uw kind later gelukkig wordt. Belangrijk daarbij is dat uw 

kind goed met geld leert omgaan. 

Begin er nu mee!!!!! 

Geld verdienen, uitgeven en sparen hoort hier allemaal bij.  

 

Hoe kun je als kind beter leren omgaan met geld? Wij bieden deze avond nuttige tips, handige 

links, een leuke app en speciale (spaar)rekeningen voor kinderen van alle leeftijden. 

 

Inschrijven voor deze avond kan al  via onze website. Er zijn geen kosten aan deze avond 

verbonden 

 
Wanneer: dinsdagavond 2 oktober 2018 
van aanvang om 19.45 | start presentatie 20.00 uur  
Door: bs de Kleine Weide, peuteropvang het Speelblokje, kinderopvang de Blokkendoos i.s.m. de 
Rabobank 
Locatie: MFA Hart van Oijen (huiskamer) |Kloosterstraat 1 | Oijen 
Graag inschrijven via de website. 
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Cursussen en workshops voor kinderen en ouders 
Via de website van de Blokkendoos kunnen zowel kinderen als ouders zich het hele jaar aanmelden 
voor kortdurende cursussen of workshops. Bijvoorbeeld een cursus kinder-EHBO. 
Dit aanbod en activiteiten wisselen regelmatig! 
www.deblokkendoos.com/leukenleerzaam  
 
 

Overige Contactmoment voor ouders  
Gedurende het jaar zullen er nog andere contactmomenten voor ouders georganiseerd worden.  
Zo zal is er eind mei een feestochtend zijn, met allerlei leuke activiteiten voor de kinderen. 
 

 
 Nationale voorleesdagen 2019 
Tijdens de Nationale voorleesdagen 23 januari t/m 2 februari kunnen ouders komen voorlezen op de 
groep van hun kind. Wilt u een keer komen voorlezen, dan kunt u een afspraak maken met de 
leidsters op de groep. 

 
 

 
Vakantiesluiting Blokkendoos schooljaar 2018-2019 
De Blokkendoos is de volgende weken gesloten: 
Week 17-2019 (1e week van de meivakantie) 
Zomervakantie: Week 30-31 en 32-2019  
 
Verder zijn we gesloten op de volgende feestdagen 

- 1 januari Nieuwjaarsdag 
- 22 april 2e Paasdag 
- 27 april Koningsdag 
- 30 mei Hemelvaartsdag 
- 10 juni 2e Pinksterdag 
- 26 december 2e Kerstdag 

 
  

http://www.deblokkendoos.com/leukenleerzaam
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Weergave planning & activiteiten 
Activiteiten en planning worden op de volgende manieren weergegeven: 

- Via de website 
- Via de digitale nieuwsbrief 

Mocht u enige vragen of suggesties hebben omtrent het activiteitenaanbod, dan kunt u contact 
opnemen met Anke Kocken (anke.blokkendoos@gmail.com)  

 
  

mailto:anke.blokkendoos@gmail.com


10 
 

Activiteitenjaarplan schooljaar 2018/2019 
 

Week jaar Uk en Puk thema rekening houdend met Opmerking 

30 2018   Blokkendoos gesloten 

31 2018   Blokkendoos gesloten 

32 2018   Blokkendoos gesloten 

33 2018 Welkom Puk   
 34 2018 Welkom Puk   

35 2018 Welkom Puk   
 36 2018  Welkom Puk Kermis Lithoijen 
 37 2018 Welkom Puk Kermis Oijen   

38 2018 Reuzen en Kabouters Kermis Lith   

39 2018 Reuzen en Kabouters Herfst   

40 2018 Reuzen en Kabouters 

Week van de opvoeding 1 
t/m 7 oktober 2018 
Dierendag 04-10-2018  

41 2018 Reuzen en Kabouters   

42 2018 Reuzen en Kabouters  
Herfstvakantie/basisschool 
gesloten 

43 2018 Eet Smakelijk!   

44 2018 Eet Smakelijk!   

45  2018 Eet smakelijk!   

46  2018 Eet smakelijk!   

47 2018 Sinterklaas Aankomst Sinterklaas  

48 2018 Sinterklaas 
Sinterklaasweek op de 
Blokkendoos  

49 2018 Decemberfeestmaand 5 december Sinterklaas  

50  2018 Decemberfeestmaand Voorbereiding kerstdagen  

51 2018 Decemberfeestmaand 
Voorbereiding Kerstdagen 
+ winter  

52 2018 Decemberfeestmaand Nieuwjaar 
Kerstvakantie 
21-12-2018 t/m 5-01-2019 

1 2018 Het weer 
Oud en Nieuw 
Gelukkig nieuwjaar! 

Kerstvakantie 
21-12-2018 t/m 5-01-2019 

2 
 
2019 Het weer   

3 
 
2019 Het weer   

4 2019 Het weer 
Nationale voorleesdagen 
23-01-19 t/m 02-02-19  

5 2019 
 
Het weer   

6 2019 
Wat heb jij aan 
vandaag?   

7 2019 
Wat heb jij aan 
vandaag? Valentijnsdag 14-02-2019  

8 2019 
Wat heb jij aan 
vandaag?   

9 2019 
Wat heb jij aan 
vandaag? Carnavalsweek Carnavalsvakantie 
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10 2019 Hatsjoe; Puk is ziek   

11 2019 Hatsjoe; Puk is ziek   

12 2019 Knuffels Lente  

13 2019 Knuffels   

14 2019 Knuffels   

15 2019 Knuffels   

16 2019 Knuffels   

17 2019  

1
e
 paasdag: 21 april 2019 

2
e
 paasdag: 22 april 2019 

Koningsdag 27 april 2019 Blokkendoos gesloten 

18 2019 Ik en mijn familie  
Meivakantie: 
27-04-2019 – 05-05-2019 

19  2019 Ik en mijn familie 
Moederdag: 
12-05-2019  

20 2019 Ik en mijn familie   

21 2019 Ik en mijn familie   

22 2019 Ik en mijn familie   

23 2019 Ik en mijn familie   

24 2019 Oef wat warm 
Vaderdag: 
16-06-2019  

25 2019 Oef wat warm Zomer  

26 2019 Oef wat warm 
Modderweek (nationale 
modderdag  vr. 28-06-18)  

27 2019 Oef wat warm   

28 2019 Oef wat warm Vakantiepret Zomervakantie 

29 2019 Oef wat warm Vakantiepret Zomervakantie 

30 2019   Blokkendoos gesloten 

31 2019   Blokkendoos gesloten 

32 2019   Blokkendoos gesloten 

33 2019    


