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BESTE OUDERS/VERZORGERS, 
 

VERJAARDAGEN KINDEREN/PM’ERS 
 
BSO: 
2 juni:  Kaylee  7 jaar 
6 juni:  Shane  7 jaar 
23 juni:  Milan  5 jaar 
Peutergroep: 
10 mei:  Yelissa  3 jaar 
 
 
 
 
 

NIEUWE KINDEREN 
Nahtaniel is gestart op de babygroep. Nieuw bij de 
peutergroep is Zoe. Op de BSO zijn broer en zus 
Xavi en Gwendoline begonnen. 
Wij wensen jullie een hele leuke tijd bij 
kinderopvang Zonnepret!  

 
 
 
AFSCHEID KINDEREN 
Door de coronacrisis werken ouders thuis of 
hebben arbeidstijdverkorting gekregen. Daarom 
zijn sommige kinderen voorlopig gestopt bij de 
opvang of komen ze minder dagen naar de 
opvang. Wij hopen dat de coronacrisis voorbijgaat 
en alle ouders hun werk kunnen hervatten. 
Op de BSO hebben wij gedeeltelijk afscheid 
genomen van Jayden en Meliangelly. Zij blijven de TSO bij ons komen. Wij wensen hun veel plezier 
met papa en mama thuis. 
Karima stopt ook voorlopig bij ons en we hopen haar zo snel mogelijk terug te zien. 
Wij wensen de kinderen veel liefde, geluk en plezier in hun andere omgeving! 
Isabella stopt ook tot aan het nieuwjaar, mama werkt thuis en gaat daarna met zwangerschapsverlof. 
Wij wensen Isabella en de hele familie een fijne tijd samen en tot volgend jaar. 
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NIEUWSFEITJES 
 
Heropening 11 mei/8 juni 
KINDERDAGVERBLIJF 
Vanaf 11 mei is het kinderdagverblijf weer opengesteld voor alle kinderen. Tot die tijd werden alleen 
kinderen met ouders uit cruciale en vitale beroepen in de noodopvang opgevangen. 
Ter compensatie voor de verplichte sluiting krijgen ouders die hebben doorbetaald aan de 
kinderopvang hun eigen bijdrage terug. Dit is een beslissing geweest van de overheid, zodat ouders 
geen onnodige kosten kregen. De compensatie wordt door het SVB overgemaakt naar ouders per 8 
juli. Voor meer informatie verwijs ik je door naar de website van het SVB: www.svb.nl.  
 
BSO 
Op 11 mei zijn we weer gestart met het bieden van opvang in de voorschoolse en naschoolse opvang. 
De kinderen mochten op hun contractdagen naar de opvang op dagen dat ze school hadden.  
Op 8 juni zijn wij volledig opengegaan en boden opvang in alle momenten, VSO, TSO en NSO. Ouders 
die in de corona crisis de TSO hebben betaald werden gecompenseerd in de maand juni en juli. De 
ouderbijdrage die werd betaald voor de VSO en NSO heeft de belastingdienst rechtstreeks aan 
ouders gecompenseerd. 
 
Nieuwe invalkracht 
Per medio juni is Simone gestart als invalkracht. Zij gaat op alle groepen werken ter vervanging van 
medewerkers die op vakantie gaan. Wij wensen Simone veel werkplezier. 
 
Afscheid Mitchell 
Na jarenlang vol met passie en plezier bij Zonnepret te hebben gewerkt, is Mitchell een nieuwe 
uitdaging aangegaan in het onderwijs. Mitchell blijft bij Zonnepret een warm hart toedragen. Op 
dinsdag 30 juni nam hij definitief afscheid van de kinderen. Wij wensen Mitchell veel geluk en plezier 
in zijn nieuwe baan. 
 
Bevalling Parveenie 
Parveenie is eind april bevallen van een prachtige babyboy. Zijn naam is Rayn. Zij is nog met 
zwangerschapsverlof. 10 augustus hervat ze haar werkzaamheden. 
 
Opfrissen van de BSO lokalen 
Wij zijn in de maand mei bezig geweest om de lokalen van de BSO op te frissen, hoeken herinrichten 
en meer speelgoed kopen en proberen onze huiselijke sfeer en inrichting op pijl te houden. Wij 
hebben de lokalen uitgerust met zitbanken en een kaptafel voor de grote meiden.  
 

  

http://www.svb.nl/
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BABY- EN PEUTERGROEP 
 
Lente – bloemen  

Gelukkig ging het kinderdagverblijf weer open, daar zijn wij heel erg blij om! 
Doordat sommige ouders het toch nog spannend vinden of zelf thuis werken hebben wij een aantal 
afmeldingen waardoor wij samenvoegen op de babygroep. Wij hanteren dezelfde thema’s, maar 
verschillende activiteiten. Soms gebruiken wij elkaars activiteiten, maar passen wij deze aan, aan de 
ontwikkelingsfase van het kind. 
 
Op 11 mei zijn wij direct gestart met het thema dat gepland stond voor de maand mei: lente – 
bloemen.  
In de ochtend starten wij altijd met een kring waarin wij verhalen vertellen, liedjes zingen en een 
groeps- of bewegingsactiviteit doen. Deze maand hebben wij gebruikt gemaakt van woordkaarten 
die te maken hebben met de lente. Zo leerden wij een aantal namen van bloemen, maar ook de 
namen van jonge dieren. De verandering van de natuur komt ook ter sprake in verhaalvorm, denk 
aan bloemetjes in bloei, de bomen vol met blad. 
 
De kinderen zijn begonnen met het knutselen van een eend. Zij mochten zelf de ‘onderdelen’ 
beplakken naar aanleiding van een voorbeeld. Eerst werd uitgelegd wat de kinderen zagen op het 
voorbeeld, zoals een staart, hoofd, etc. Vervolgens mochten zij hun eend plakken. 
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De knutselbloem was een 
hyacint. Deze mochten zij 
verven met vingers of 
kwasten, beplakken met de 
propjes die zij gemaakt 
hebben van crêpe papier en 
de blaadjes hun plekje geven. 
Wat hebben zij toch mooi 
gestaan op de groep, heel 
fleurig! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wij hebben een fijne 
wandeltocht gemaakt op 
zoek naar bloemetjes. De 
baby’s in de wagen en de 
peuters aan de loopringen. 
Onderweg naar de speeltuin 
vonden wij een aantal 
bloemen. Hier hebben wij 
aan gevoeld en aan geroken. 
Eenmaal aangekomen bij de 
speeltuin was het dikke 
pret! Zij konden hier met 
zand spelen, op de mega 
glijbaan, over een 
bewegende brug heen lopen 
en met autobanden spelen. 
Trouwens, die waren best 
wel zwaar, maar sommige 
kinderen zijn super sterk en 
konden zich prima 
vermaken! 
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Diep in de zee – Vaderdag 

 
In juni zijn wij begonnen met het thema Diep in de zee. Wij hebben in de kring gesproken over het 
water en wat daar allemaal in leeft. Wij zongen de liedjes 5 kleine visjes, babyshark en visje in het 
water heel veel. Omdat het mooi weer werd hebben wij zelf ook veel waterpret gehad! 
 
De kinderen hebben een mooie schelpendoos gemaakt met prachtige glitters en schelpjes die zij zelf 
gevonden hebben tijdens het wandelen. 
 

 
 

Sommige kinderen wilden graag met een kwast verven, de ander met de handen. Zij mochten zelf 
hun doos invulling geven met de spulletjes die wij klaar hebben gelegd voor hun. Aan het eind van de 
maand gaan de knutsels mee naar huis zodat deze thuis goed bewonderd kunnen worden. 
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De kinderen hebben de groep onwijs mooi versierd met waterdieren van verschillende soorten. Ook 
zijn er vissen gemaakt van papieren bordjes. Deze hingen op het raam bij de babygroep met alle 
luchtbellen erom heen. 
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Voor Vaderdag hebben de kinderen dit jaar iets liefs gemaakt. De baby’s hebben een schattig 
berichtje doorgegeven om papa een steuntje in de rug te geven. 
 

 
 
De peuters hebben een bosje bloemen geknutseld. Helaas ruiken ze niet, maar prachtig zijn ze wel! 
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Gelukkig begon het zonnetje veel te 
schijnen dus waren wij veel meer 
buiten te vinden dan voorheen. Soms 
zijn wij buiten wezen lunchen. De 
baby’s hebben in de ochtend lekker 
buiten geslapen.  
 
Het buitenspeelgoed was onlangs nog 
goed schoon gemaakt door een 
aantal BSO kinderen. Die hebben wij 
er uiteraard weer bij gepakt en de 
zandbak opengesteld. De kinderen 
hebben de mooiste creaties gemaakt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Toen werd het echt ontzettend 
warm weer. Het badje was dan 
ook een heerlijke uitkomst voor 
een beetje verkoeling. Ze 
hebben veel schik gehad van 
het water, stuk voor stuk zijn ze 
in het badje geweest. 
 
 
Dit zullen wij nog veel vaker 
gaan doen komende zomer! 
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BSO 
 
Tuin en groen 

Wij zijn in mei gestart met thema tuin en groen. Wij hebben meegedaan aan het project ‘smakelijk 
moestuintjes’. De kinderen hebben kennis gemaakt met allerlei soorten groente en de zaden ervan. 
De kinderen mochten zelf hun groente planten en water geven. Inmiddels zijn de planten groot 
geworden. Naast het planten en het verzorgen van de planten. Hebben de kinderen ook allerlei 
groenten gekleurd. Deze kleur platen horen bij het project en kregen we meegeleverd. 
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Vaderdag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kinderen van de BSO hebben hun vaders op Vaderdag verrast met een creatief knutselwerkje. Zij 
hebben een geurrijk hartje gemaakt van parel kraaltjes, koffiebonen, kaneelstokjes en steranijs. 
Daarnaast hebben ze een kaart gemaakt in de vorm van een hemd. Daarin hebben ze een 
persoonlijke tekening gemaakt of een tekst voor hun papa geschreven. Aan de buitenkant hebben de 
kinderen strikjes macaroni gebruikt als vlinderdas en hebben ze de knopen zelf geknutseld van 
boetseerklei. Al met al zijn ze er drie dagen, met veel plezier, mee bezig geweest. 
 
Buiten spelen 

 
Nu het vaker mooi weer is, genieten wij vaak van het zonnetje en we zijn vaker buiten met de 
kinderen. De kinderen kunnen vrij bewegen, met elkaar spelen en genieten van het laatst gekochte 
buiten speelgoed. Wij gaan het buitenspeelgoed beetje voor beetje uitbreiden. 
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Zomervakantie 

6 juli begint de zomervakantie.  Wij gaan met de kinderen heel veel plezier beleven en veel waterpret 
meemaken. Onze activiteiten aanbod hangt naast de achterdeur van de BSO. Volg ons op Facebook 
om onze activiteiten te zien. 17 augustus begint het nieuwe schooljaar. 
Fijne vakantie allemaal! 
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MEDEDELINGEN 
HITTE 

Het is zo nu en dan aardig warm. Op Kinderopvang Zonnepret hanteren wij een hitteprotocol. Dit 
houdt in dat wij kinderen extra drinken aanbieden, niet buiten zijn tussen 13:00u en 16:00u, de 
kinderen insmeren met factor 50 en geen inspanningsactiviteiten doen. 
Wij willen u als ouder vragen uw kind luchtige kleding aan te trekken en in te smeren alvorens hij/zij 
gebracht wordt naar de opvang. Ook zou het fijn zijn als uw kind aan het kapstokje een tasje heeft 
met daarin een zwempakje/broekje zodat hij/zij deze aan kan als wij met water gaan spelen. Voor de 
babygroep en peutergroep vragen wij ook zwemluiers mee te geven. 
 

HALEN EN BRENGEN (BABY & PEUTERGROEP)  
Wij willen u erop attenderen dat de kinderen gebracht kunnen worden tussen 7:00u en 9:00u. Vanaf 
9:00u beginnen wij met ons dagprogramma. Graag voor 9:00u bellen als u onverwachts niet voor 
9:00u kunt komen. Het kan namelijk voorkomen dat wij een uitstapje doen in de ochtend. Als u niks 
van u laat horen, gaan wij ervan uit dat uw kind op die dag afwezig is. Lukt het u niet voor 9:00u uw 
kind te brengen is het eerstvolgende brengmoment om 12:30u.  
 

RESERVE KLEREN  
Het komt weleens voor dat de kleren van de kinderen vies worden. Wij zouden u willen vragen om 
reserve kleren mee te nemen naar het kinderdagverblijf en in het bakje van het kind te bewaren, 
voor het geval uw kind schone kleren nodig heeft. Ook willen wij u vragen de reservekleding die uw 
kind van Zonnepret mee krijgt weer in te leveren, zo kunnen wij daar opnieuw gebruik van maken. 
  

OPHALEN  
Wij vragen u om tien minuten voor afloop contract tijd aanwezig te zijn om uw kind op te halen. Zo 
hebben de medewerkers genoeg tijd om u een duidelijke overdracht te geven. 
 

TE LAAT OPHALEN 
Het kan gebeuren dat u uw kind door omstandigheden niet kan ophalen voor de eindtijd, zoals 
vastgesteld in uw plaatsingsovereenkomst. Wanneer dit voor het eerst gebeurt attenderen wij u erop 
dat dit voor veel ongemak zorgt, voor zowel uw kind als het personeel op de locatie. Indien een kind 
meer dan 3 maal later wordt opgehaald dan de eindtijd in het contract, zijn we genoodzaakt om 
kosten in rekening te brengen, te weten, vier keer het standaard uurtarief van uw locatie, met een 
minimum van 1 uur ongeacht de daadwerkelijke tijd die u te laat was. Indien dit meer dan 1 uur 
bedraagt, geldt het voorgaande voor elk uur of een gedeelte ervan dat u te laat bent.  
 

OUDERCOMMISSIE  
Wij zijn nog steeds op zoek naar ouders voor onze oudercommissie. Vier keer per jaar zitten we bij 
elkaar en steeds weer komen daar hele positieve dingen uit voort. De ouders die momenteel hun 
bijdrage leveren zijn: Wendy, Bianca, Mahalia en Kavita.  
Zowel ouders als de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke 
onderwerpen betreffende opvang van hun kind(eren). Om uw inbreng als ouder te kunnen 
waarborgen, heeft Kinderopvang Zonnepret een oudercommissie die bestaat uit ouders van kinderen 
uit verschillende groepen.  
Onze belangrijkste taak is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van kinderen en 
ouders, door mee te praten over het beleid en de dagelijkse gang van zaken van het kinderdagverblijf 
en de buitenschoolse opvang.  
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We praten mee over kwaliteit, pedagogisch beleid (o.a. voeding, slapen en dagindeling), 
openingstijden, klachtenbehandeling, veiligheid/gezondheid en eventuele prijswijzigingen. 

 
AFMELDINGEN EN CONTACT 
Wij willen u verzoeken om ruildagen en aan-/afmelden via KOVnet.nl te regelen. Het is fijn dat 
ouders ons mondeling een reminder geven, maar dit wordt niet gezien als een officiële aan-
/afmelding. Bij een onofficiële aanmelding kunnen wij genoodzaakt zijn uw kind(deren) te weigeren 
wanneer dit leidt tot meer kinderen per pedagogisch medewerker dan toegestaan. Mocht u 
problemen hebben met het inloggen op KOVnet.nl, dan willen wij u vragen om dit te mailen naar 
info@zonnepret.com. Wij proberen u dan z.s.m. te helpen om het probleem op te lossen zodat u 
weer volledig toegang heeft tot KOVnet.nl.  
 Voor telefonisch contact kunt u ons bellen tussen 7:00u en 18:30u op het nummer 036-8416009. 
 

FACEBOOK 
Wist u dat wij een Facebook-pagina hebben waarop wij regelmatig foto's en activiteiten posten? U 
kunt ons liken en volgen via www.facebook.com/zonnepret.   
 

 
 
 
 
 
 

Lieve groetjes, 
het team van kinderopvang Zonnepret 

http://www.facebook.com/zonnepret

