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BESTE OUDERS/VERZORGERS, 

Verjaardagen kinderen 

KDV: 
04-09  Jordy  3 jaar 
11-09  Quincy  3 jaar 
10-10  J’aimely 4 jaar 
30-09  Jelisah-joy 1 jaar 

BSO: 
13-09  Eszter   7 jaar  
08-10  Karima   5 jaar  

Nieuwe kinderen 

KDV 
Rosielee is begin september erbij gekomen. 
Tom is eind oktober erbij gekomen. 
 

BSO 
➢ Misheily is half september erbij gekomen. 

Zij is verhuisd van België naar Almere.  Wij 
wensen Misheily veel speelplezier bij de 
BSO en bij haar nieuwe school de Digitalis.  

➢ Karima is al vanaf haar babytijd bij onze 
opvang. Zij is drie maanden gestopt en is nu 
terug gekomen.  

➢ Justinray is de broer van Rosielee (KDV). Zij 
komen beide naar onze opvang. Wij wensen zowel Justinray als Rosielee veel speelplezier bij de 
opvang. 

➢ J’aimily is doorgestroomd van de peutergroep naar de BSO. Wij wensen J’aimily veel speelplezier 
bij de BSO. 

Afscheid kinderen 

KDV: 
➢ J’aimely is 4 jaar geworden en gaat naar de 

basisschool. Gelukkig hoeven we niet helemaal 
afscheid te nemen, want zij gaat naar haar grote 
zus op de BSO. 

➢ Quincy, Ayana, Zoe en Nathaniel hebben afscheid 
genomen.  
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BSO: 
Chayna en haar zusje Ayana (KDV) zijn verhuisd naar Rotterdam. Wij wensen Chayna, Ayana en de 
hele familie veel geluk in hun nieuwe omgeving, school en misschien nieuweopvang. 

Actualiteiten  

Corona maatregelen: 
Helaas zijn we nog niet van het coronavirus af, daarom moeten wij er met z’n allen voor zorgen dat 
wij corona buiten de deur te houden. Wij hanteren nog steeds de maatregelen van het RIVM en de 
maatregelen die gelden voor de kinderopvang. Wij vragen alle ouders om begrip te hebben voor de 
situatie en mee te werken aan het handhaven van de maatregelen.  

Aan en afmelden van kinderen en andere administratieve zaken 
Om de groepen minder te belasten met allerlei administratieve zaken, vragen wij ouders om voor 
administratieve zaken zoals facturen en debiteuren rechtstreeks te communiceren met onze 
administratie via email naar administratie@zonnepret.com.  Deze zaken wordt door de administratie 
behandeld en je krijgt een schriftelijke antwoord of word je gebeld. 
Aan en afmelden graag via KOVnet regelen. Lukt het aan of het afmelden niet, neem dan contact op 
met Raida, of stuur je vraag via een email naar info@zonnepret.com  

Samenvoegen van groepen 
Vanwege de terugloop van kinderen op de KDV groepen zijn we genoodzaakt geweest om de KDV 
groepen samen te voegen. Bijna iedereen is op een of andere manier getroffen door de corona crisis. 
Onze opvang voelt deze crisis ook. Tussen maart en juli zijn we een aantal kinderen kwijt geraakt 
doordat ouders hun werk hebben verloren of thuis werken, waardoor ze minder behoefte hadden 
aan opvang. Daarom waren we genoodzaakt om groepen samen te voegen. De Baby en peutergroep 
zijn samengevoegd. Voorheen waren ze twee dagen per week en tijdens vakanties samengevoegd. 
Nu zijn ze alle dagen samen. Wij zien sinds september een groei in het aantal kinderen die 
terugkomen of nieuw aanmelden. Wij hopen dat we in de loop van de tijd terug kunnen gaan naar 
het oude aantal kinderen en dat we weer kunnen splitsen. Maar het huidige aantal kinderen laat dat 
niet toe. Een verticale groep van 0-4 heeft ook zijn voordelen. Een verticale groep stimuleert de 
taalontwikkeling en de sociale vaardigheden van het kind, door de mix van leeftijden leren ze continu 
van elkaar. Ze trekken bijvoorbeeld samen hun jas aan of helpen elkaar met knutselwerkjes. En 
baby's genieten vaak enorm van de energie en aandacht van de peuters. Daarnaast zorgen wij ervoor 
dat zowel de baby’s als de peuters hetzelfde activiteitenaanbod krijgen wat ze zouden krijgen bij een 
horizontale groep. Wij hebben er vertrouwen in dat elk kind aan al zijn behoeftes komt.  
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Activiteiten op de KDV: 

September thema ‘Het regent, het regent’ 
Helaas is de zomer voorbij en dat merken wij. Het begint meer te 
regenen en te waaien. Toepasselijk hebben de kinderen 
activiteiten gedaan die bij de regen horen. Ze zijn begonnen met 
het maken van een paraplu, gemaakt van koffiefilters en verf. 
Wat zijn ze leuk geworden! 
Met zonneschijn en regen krijg je de mooiste regenbogen. Ook zo 
op Zonnepret, gemaakt door de kinderen. Zij hebben deze 
gemaakt met gekleurde papiertjes die zij eerst zelf gescheurd 
hebben. Hierna hun mooie kleurplaat ingekleurd en beplakt met 
de gescheurde papiertjes. 
Om te experimenteren hebben de kinderen de regenlaarsjes bestempeld met verschillende soorten 
stempels om er zo achter te komen welk materiaal wat doet en welke afdruk achterlaat. 

De baby’s hebben ook verschillende knutselactiviteiten gemaakt 
waarbij we kosteloos materiaal hebben gebruikt. Ook hebben wij 
nog een aantal dagen mooi weer gehad en daar hebben wij 
natuurlijk gebruik van gemaakt. 

Oktober thema Herfst wat ben je mooi! 
Het thema zijn we begonnen met een heerlijke wandeling tijdens 
mooi weer. Als doel hadden wij het vinden van kastanjes en 
bladeren. Ondertussen zijn de kinderen nog even wezen klimmen 
en klauteren. We hebben oprecht genoten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de gevonden bladeren hebben wij egels, uilen en eekhoorns een nieuwe vacht gegeven. Dat was 
wel gek, want de bladeren waren niet plat toen ze eenmaal droog waren. Dus sommige blaadjes 
wilden niet blijven plakken. Deze hebben de kinderen eerst ‘gekneusd’ zodat ze makkelijker op te 
plakken waren. Aan tafel hebben wij een verhaaltje gemaakt naar aanleiding van de vertelplaat. Het 
verhaaltje kwam overeen met de wandeling die wij eerder gemaakt hadden. Ook daar hebben wij 
bomen gezien en allerlei bladeren op de grond. Helaas zijn wij geen eekhoorns en herten 
tegengekomen. 
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Herfst brengt de mooiste kleuren met zich 
mee. Deze hebben de kinderen verwerkt in 
hun eigen gemaakte herfstboom. Hiervoor 
hebben zij gekleurde papiertjes gescheurd, 
een toiletrol geverfd en de gescheurde 
papiertjes geplakt op een bordje. Aan tafel 
hebben wij een andere vertelplaat 
besproken. De kinderen vertellen wat zij zien 
en zo leren wij nieuwe woordjes. 
 

 

 

De BSO is ook nog even bij ons op visite 
geweest in de herfstvakantie. Samen zijn wij 
buiten gaan spelen op het 
Lavendelplantsoen. Bij terugkomst zijn wij 
een broodje gaan eten. Hierna hebben we 
een start gemaakt voor de pizza’s. De 
kinderen hebben zelf de ingrediënten 
gesneden, champignons, paprika en 
worstjes. Toen alle kinderen weer uit bed 
waren zijn wij de pizza gaan beleggen. Toen 
de pizza de oven in ging, maakten zij mooie 
slakjes van boetseerklei en kastanjes.  
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Activiteiten op de BSO: 

Thema Herfst 
Deze herfst hebben de BSO-kinderen veel ondernomen. Buiten genoten ze van het verzamelen van 
eikels, bladeren en kastanjes. Binnen hebben wij veel geknutseld voor de herfst. De kinderen hebben 
paddenstoelen geknutseld en geschilderd, egels “aangekleed” met bladeren, kransen en dieren  
gemaakt van bladeren en boetseerklei. De kinderen konden vrij in contact komen met de natuur en 
met de gevonden materialen kunstwerkjes maken. De kinderen waren trots op wat ze hebben 
gemaakt en wij waren trots op onze kinderen en wat ze allemaal kunnen. 
 

 

 

 
 
 

Herfstvakantie 
Ook in de in de herfstvakantie hebben we veel ondernomen. Wij zijn met de kinderen naar KidzCity 
in Utrecht geweest. Het was heel leuk om te doen. De kinderen genoten van alle indoor attracties. 
Daarnaast zijn wij met de kinderen naar parken in de buurt geweest, veel de natuur opgezocht om de 
herfst te proeven en kennis te maken met de verandering in de natuur. Op de opvang konden de 
kinderen genieten van het met elkaar spelen, koken, schilderen en knutselen. Daarnaast hadden wij 
dagelijks “de dag van” een maaltijd. Wij hebben een herfst-soep-dag gehad, pizza-dag, gezonde 
broodjes-dag, hotdog-dag en fruitdag. De kinderen vonden het prachtig en het idee sprak hen aan. 
Wij proberen de kinderen ook nu en dan te verwennen met een patatje, pannenkoeken of poffertjes. 
Af en toe wat lekkers hoort er ook bij.  
 



 

 6 

 

 

 

 

Halloween 
Halloween is ook groot gevierd bij ons. De kinderen hebben 
pompoenen, mummies en vleermuizen geknutseld. Op de dag 
zelf waren de kinderen ontzettend gaaf verkleed en met een 
heerlijke Halloween hapjes was het feest compleet.  
 

Sport en bewegen/ gymzaal 
Wij zijn rond half september begonnen met het vaker naar de 
gymzaal gaan. In het voorjaar en zomer gingen wij zoveel 
mogelijk naar buiten om van de zon en lekker weer te genieten. 
In de herfst kozen de kinderen vaker voor de gymzaal. Daar 
konden ze hun ei kwijt. Zij konden met elkaar een parcours 
maken en afleggen. Samen voetballen, op de schommel spelen 
en nog veel meer. De kinderen vinden het feest om naar de 
gymzaal te gaan en blijft favoriet bij ze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Kinderopvang Zonnepret 


