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BESTE OUDERS/VERZORGERS, 
 

VERJAARDAGEN KINDEREN 
 
Babygroep: 
5 juli:  Nahtaniel  1 jaar 
17 juli   Yanira   2 jaar 
27 augustus  Amiira   1 jaar 
 
BSO: 
25 juli:  Piotr  7 jaar 
8 juli:  Arian  8 jaar 
21 juli:  Rayan  9 jaar 
 
 

NIEUWE KINDEREN 
Nieuw bij ons op de opvang zijn Emilia, Jordy en 
Joey. Amiira is terug op de babygroep. 
Wij wensen jullie een hele leuke tijd bij 
kinderopvang Zonnepret!  
 
 

AFSCHEID KINDEREN 
Helaas heeft de coronacrisis veel families en 
huishoudens getroffen. Veel ouders raakten hun 
baan kwijt en sommige ouders werken thuis en 
daardoor komen de kinderen minder naar de 
opvang. Wij hebben er vertrouwen in dat deze 
moeilijke tijden voorbij zullen gaan en dat het 
normale leven terug zal keren.  

Op de BSO: 
Isabella is tijdelijk gestopt met de opvang wegens zwangerschapsverlof van mama. Zij wordt een 
grote zus. Hopelijk zien we haar in het nieuwjaar terug. 
Kyenzo en storm: zijn naar een andere school gegaan. Wij wensen ze heel veel plezier op hun nieuwe 
school. 
Yohanna en broertje Isaac zijn voor een tijdje gestopt en komen ze terug als de corona crisis voorbij is  
Wij wensen iedereen veel geluk met het nieuwe leven en veel sterkte voor iedereen die is getroffen 
door de crisis. 

Op de baby en peutergroep: 
Wij hebben afscheid genomen van Hazel. Zij wordt binnenkort 4 jaar en gaat naar de basisschool en 
gaat verhuizen naar een andere stad. 
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Yelissa is verhuisd. Wij wensen deze dames veel geluk en blijdschap toe in hun nieuwe omgeving. 
Yanira is twee jaar geworden en is gestart op de peutergroep. 
 

NIEUWSFEITJES 
 

Corona maatregelen: 
Alle groepen van Zonnepret hanteren sinds de uitbraak van corona de maatregelen die door het 
RIVM worden aangekondigd. Wij hebben een eigen protocol opgesteld naar aanleiding van de 
richtlijnen die landelijk in de kinderopvang worden gehanteerd. Wij willen alle ouders vragen om 
geduld te hebben en mee te werken aan het handhaven van deze maatregelen. Belangrijk hierin is 
dat ouders de groepen niet betreden en afstand te houden. Mocht een ouder of een kind 
verschijnselen van verkoudheid, keelpijn, en koorts hebben, dat ze niet naar de opvang komen en 
hun kind niet naar de opvang brengen. Bij twijfel raadpleeg je huisarts. 
 

Culturenfeest: 
Jaarlijks houden wij een culturenfeest. Dit jaar gaan we dit vanwege de corona maatregelen 
overslaan. Wij hopen dat wij dit na de versoepeling van de maatregelen dit alsnog kunnen plannen 
en dat wij met elkaar mogen proosten op de betere tijden en op de gezondheid van iedereen. 
 

Terugkomst Juf Parveenie 
Juf Parveenie is na een fijn zwangerschapsverlof teruggekomen. Wij wensen haar een heel fijne start. 
Wij zijn erg blij met haar terugkomst. 
 

Afscheid van collega’s: 
Simone was een invalkracht en kwam ons versterken tijdens de zomervakantie. Inmiddels zijn alle 
medewerkers terug van vakantie. 
Door de coronacrisis en door dat veel ouders thuis werken, komen er minder kinderen naar de 
opvang. Hierdoor hebben wij het contract van Amanda niet kunnen verlengen. Wij wensen zowel 
Simone als Amanda alle goeds voor de toekomst. 
 

BABY- EN PEUTERGROEP 
In de maanden juli en augustus stond het thema zomer centraal op de baby en peutergroep. Alle 
activiteiten waren gericht om de kinderen alles te leren over zomer, vakantie, zee en strand. 
Onderaan zie je de activiteiten over het thema. 

De activiteiten:  

De baby’s en peuters hebben in 
het kader van thema Zomer 
vliegtuigjes geknutseld. Wij 
hebben aan de hand van een 
vertelplaat verhaaltjes verteld 
over wat vakantie is, wat je 
allemaal kan doen op vakantie 
en hoe je op vakantie kan gaan. 
Het vliegtuig, de trein en de 
auto zijn verschillende 
middelen om op vakantie te 
gaan. Op vakantie gaan kan je 
in het buitenland, maar ook in je eigen land. Je kan in een hotel, maar ook op de camping. En als het 
warm weer is, is het natuurlijk hartstikke lekker om te gaan zwemmen. De een zwemt liever in een 
zwembad, de ander gaat graag naar het strand!  
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Op het strand of in een zwembad is er ook speelgoed te vinden. Zo spelen wij met water in een 
emmertje of gooien wij over met een strandbal. Dit kunnen wij ook op het strand gebruiken met 
zand. 

 

 

Op de camping kan je een tentje 
opzetten of in de camper slapen. Wij 
hebben ons eigen tentje gemaakt. Om 
het echt af te maken hebben wij een 
fotoshoot gehouden met de kinderen 
en hun foto geplakt in het tentje. Met 
deze activiteit hebben wij gekleurd, 
gevouwen en geplakt. 

 

 

Met het warme weer draag je 
het liefst geen warme, dichte 
schoenen. Dus hebben wij onze 
eigen slippers geknutseld met 
de mooiste kleuren. En als wij 
gaan zwemmen dragen wij een 
badpak, bikini of een 
zwembroek. 
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BSO 

De zomervakantie: 
4 juli is de zomervakantie van start gegaan. Wij hebben een heel leuke zomerperiode met de 
kinderen gehad. Veel activiteiten gedaan en veel plezier gehad. 
 
Uitjes: 

Ondanks het slecht weer deze zomer en de vele regen hebben wij uitjes kunnen plannen. Wij zijn 
naar de PIT, Kids Playgroud, Speelhaven Almere en hebben de vakantie afgesloten met een uitje naar 
Oudvalkeveen. Wij hadden nog veel meer uitjes gepland maar helaas konden die door het slechte 
weer niet doorgaan. Maar al met al het was het geweldig om dit met de kinderen te kunnen doen.  
 

                    
 
Naast deze grote uitjes zijn wij vaak bij speelplaatsen in de buurt geweest zoals het Beatrixpark, het 
lavendelplantsoen en het koggepark. De kinderen hebben zich volop vermaakt. 
 

                   
 
  



 

 5 

Knutselen:  

De kinderen hebben deze zomer ook veel geknutseld. Prachtige 
knutselwerkjes gemaakt en veel geschilderd. Zij hebben onder 
andere een Aquarium geknutseld, een zwaan, een vis, bloemen, en 
de natuur geschilderd zoals de aarde, zon, zee, strand en bomen. 
De kinderen hebben heel veel technieken geleerd en hebben veel 
plezier gehad. 
 
Daarnaast hebben we ijsjes en koekje gemaakt. 
 
 

 

 
Waterpret:  
Wij hebben dit jaar veel strand uitjes 
gepland. Helaas heeft het slechte weer 
roet in het eten gegooid. Maar wij 
hebben 4 waterpret momenten op de 
opvang gehad met een zwembadje bij de 
BSO of gezamenlijk bij de peutergroep.  
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Vrij spelen op de opvang:  
Vaak mochten de kinderen in de ochtend en aan het eind van de 
middag een vrij moment hebben om met elkaar te spelen en hun 
spel te kiezen. De kinderen genoten de afgelopen periode van het 
bouwen in de bouwhoeken en spelen in de poppenhoek en de 
keuken. Zo konden de kinderen hun fantasie uiten. Ook het samen 
spelen met een spel was vaak de keuze van de kinderen. 
Bijvoorbeeld een puzzel in elkaar zetten, een domino of memorie 
spel spelen.  
 
 
Chroomboek en film kijken: 
Wij geven de kinderen voor maximaal 20 minuten per dag en in de vakanties ietsje meer aan tijd om 
op hun Chromebook een spelletje te spelen. Het is nu van deze tijd dat de kinderen een Chromebook 
of een iPad hebben. Daar spelen kinderen spelletjes maar bezoeken ze ook het programma Squla en 
doen ze aan educatieve spellen en oefeningen.  
De laatste tijd doen we wat meer aan een filmpje kijken met popcorn. Wij proberen hierin de juiste 
keuze te maken en kiezen voor films die kindvriendelijk zijn. De kinderen vinden hierin hun rust 
vooral aan het eind van de dag of bij een lange studiedag of vakantie dag. 
Mocht je nog video DVD’s voor kinderen bezitten die je thuis niet meer gebruikt, dan zijn deze een 
welkome aanvulling van onze collectie. 
 
Ons moestuintje:  
In mei zijn we gestart met een moestuintje en we hebben 12 
soorten groenten geplant. Wij hebben met z’n alle met veel 
plezier naar de groeiende planten gekeken. In juli en augustus 
konden wij onze eerste radijsjes, tomaten en augurkjes, 
wortelen en peulvruchten proeven. De slakken hebben ook 
kunnen genieten van onze sla. Al met al was het een heel leuke 
ervaring. Onze zonnebloemen zijn erg groot geworden. 
Iedereen die op school kwam kon ze bewonderen. Wij zijn erg 
blij met deze ervaring en zullen dit volgend jaar herhalen. 
 
 
Buurt vriendelijk: 
Tijdens de vakantie hebben de kinderen van de BSO een 
opruimactie gedaan. Zij hebben de speel plaats van de 
digitalis helemaal vuilvrij gemaakt. Er lag van alles op het 
plein, pizza dozen, colablikjes, bierblikjes en noem maar op. 
Wij leren hiermee de kinderen om buurt vriendelijk te zijn 
en ook dat het afval in de prullenbak moet en niet op straat 
gooien.  
 
Tot slot:  
Wij hebben enorm genoten van de zomervakantie. Wij gaan 
nu het nieuwe schooljaar in. Wij zullen starten met thema 
herfst. Wij gaan veel knutselen, de natuur in en veel 
momenten vieren zoals Halloween en sint maarten. In de 
herfstvakantie hebben wij op de BSO een leuk programma met een aantal uitstapjes en veel leuke 
knutselwerkjes.   
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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 meekrijgt 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: 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

