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BESTE OUDERS/VERZORGERS, 
 

VERJAARDAGEN KINDEREN/PM’ERS  
 
BSO: 
05-02:  Amber  7 jaar 
KDV: 
04-02: Josefien  3 jaar 
26-02: Heavenly-joy 3 jaar 
 

NIEUWE KINDEREN 
Travis is gestart op de babygroep. 
Wij wensen hem een hele leuke tijd bij kinderopvang Zonnepret!  

 

AFSCHEID KINDEREN 
Emily heeft afscheid genomen van ons. Zij wordt in maart 4 jaar en gaat 

naar school. 

 

NIEUWSFEITJES  
 
HEROPENING KDV 
Gelukkig is de Lockdown voor de KDV opgeheven. De kinderen mochten sinds 8 februari op hun contract dagen 
naar de opvang komen. Met het opheffen van de sluiting van de KDV eindigt per 8 februari ook de vergoeding 
van de eigen bijdrage door overheid voor de KDV. 

BSO BLIJFT NOG ALLEEN NOODOPVANG BIEDEN 
Helaas wordt de sluiting van de BSO verlengt tot 15 maart. 8 maart is er weer een persconferentie en dan 
horen wij over hoe het verder gaat. Dit houdt in dat de BSO alleen noodopvang aanbiedt. In tegenstelling tot de 
KDV blijft de vergoeding van de eigen bijdrage voor de BSO van kracht.  

COMPENSATIE EIGEN BIJDRAGE 
Ter compensatie van de verplichte sluiting krijgen ouders die alle kosten hebben doorbetaald aan de 
kinderopvang hun eigen bijdrage terug. Dit is een beslissing van de overheid, zodat ouders geen onnodige 
kosten hebben. De compensatie wordt door het SVB overgemaakt naar de ouders. Voor meer informatie 
verwijs we je naar de website van het SVB: www.svb.nl.  

 
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 (protocol corona voor de kinderopvang). Wij vragen alle ouders om begrip te 
hebben voor de situatie en mee te werken aan het handhaven van de aangekondigde maatregelen. 

 
JAAROPGAVE 
Begin februari hebben jullie de jaaropgave ontvangen. Wij vragen jullie vriendelijk om deze te downloaden en 
te controleren op juistheid. Mocht je jaar opgave niet kloppen, horen wij dit graag uiterlijk 30 maart. Na deze 
datum gaan wij ervan uit dat de jaaropgave juist is. Deze jaaropgave wordt slechts een keer gratis verstrekt. 
Voor het verstrekken van een kopie brengen wij administratiekosten in rekening. Wij hebben ook de 
jaaropgave van de TSO - contracten verstuurd en deze staan allemaal op 0,00 voor het hele jaar 2020. Dit komt 
omdat de TSO buiten beschouwing wordt gelaten door de belastingdienst.  
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AFSCHEID EWA 
Wij willen jullie mededelen dat Ewa inmiddels is hersteld en uit de ziekte wet is. Echter de corona crisis heeft 
ook onze opvang het afgelopen jaar getroffen. Wij hebben het afgelopen jaar terugloop gehad in het kind 
aantal en moesten wegens economische redenen afscheid nemen van een aantal medewerkers. Daarom 
moeten we helaas ook afscheid nemen van Ewa. Wij zijn nu een klein team geworden. Wij hebben enkel 
behoefte aan pedagogische medewerkers op de groepen, zodat we weer kunnen groeien en meer kinderen 
kunnen aannemen. Wij wensen Ewa veel geluk en succes in haar verdere carrière  

 
NIEUWE PEDAGOGISCHE MEDEWERKER 
Vanaf 15 februari hebben wij een nieuwe pedagogische medewerker. Haar naam is Saida en gaat het team van 
Zonnepret op de groepen versterken. Saida is een ervaren PM’er en een moeder van drie kinderen. Wij wensen 
Saida veel werkplezier bij Zonnepret.  

 
NIEUWE STAGIAIRE 
Wij hebben per 15 februari ook een stagiaire, SPW 3, eerste jaars. Haar naam is Tamisha. Zij heeft eerder 
stagegelopen bij de Digitalis en kent velen van onze kinderen. Zij is een gedreven stagiaire en heeft vele 
ambities. Wij wensen haar veel succes met haar stage bij ons. 

 

MEDEDELINGEN 
 
HALEN EN BRENGEN 
Wij willen jullie erop attenderen dat de kinderen van de KDV gebracht kunnen worden tussen 7:00u en 9:00u. 
Vanaf 9:15u beginnen wij met ons dagprogramma. Graag voor 9:00u bellen als je onverwachts niet voor 9:00u 
kunt komen. Het kan namelijk voorkomen dat wij een uitstapje doen in de ochtend. Als je niets van je laat 
horen, gaan wij ervan uit dat jullie kind op die dag afwezig is. Lukt het je niet voor 9:00u jullie kind te brengen, 
dan is het eerstvolgende brengmoment om 12:30u.  
 
OPHALEN 
Wij willen je graag vragen om te bellen voordat je je kind komt ophalen. Zo kunnen wij het kind alvast klaar 
maken om te gaan en blijft het contactmoment bij de deur beperkt. De overdracht kan dan meteen aan de 

telefoon worden gedaan.  Wij proberen de overdracht aan de deur zo kort mogelijk te houden en houden 
daarom een maximum aan van 5 minuten. Wil je meer weten over je kind, vraag de medewerker om jou te 
bellen of een stukje overdracht in het schrift van het kind te schrijven.  
 
RESERVEKLEDING 
Het komt weleens voor dat de kleren van de kinderen vies worden. Wij zouden je willen vragen om reserve 
kleren mee te nemen naar het kinderdagverblijf en in het bakje van het kind te bewaren, voor het geval jullie 
kind schone kleren nodig heeft. Ook willen wij je vragen de reservekleding die jullie kind van Zonnepret 
meekrijgt weer in te leveren, zo kunnen wij daar opnieuw gebruik van maken. 

 
DE OUDERCOMMISSIE 
Onze oudercommissie is nog steeds op zoek naar ouders voor onze oudercommissie. Vier keer per jaar zitten ze 
bij elkaar en daar komen steeds weer hele positieve dingen uit voort.  
Zowel de oudercommissie als de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen participeren bij 
belangrijke onderwerpen betreffende opvang van hun kind(eren). Om je inbreng als ouder te kunnen 
waarborgen, heeft Kinderopvang Zonnepret een oudercommissie die bestaat uit ouders van kinderen uit 
verschillende groepen. De taak van de oudercommissie 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.  
De oudercommissie praat mee over kwaliteit, pedagogisch beleid (o.a. voeding, slapen en dagindeling), 
openingstijden, klachtenbehandeling, veiligheid/gezondheid en eventuele prijswijzigingen. 
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Vind je het leuk om een lid te worden van onze oudercommissie? Je kunt dit aangeven bij de voorzitter van de 
oudercommissie. Haar naam is Mahalia en ze is te bereiken via oudercommissie.zonnepret@gmail.com Of geef 
het door aan ons via info@zonnepret.com 
 

AFMELDINGEN EN CONTACT 
Wij willen je 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 jouw kind(deren) te weigeren wanneer dit leidt tot meer kinderen per 
pedagogisch medewerker dan toegestaan. Mocht je problemen hebben met het inloggen op KOVnet.nl, dan 
willen wij je vragen om dit te mailen naar info@zonnepret.com. Wij proberen je dan z.s.m. te helpen om het 
probleem op te lossen zodat je weer volledig toegang hebt tot KOVnet.nl  
 

RUILDAGEN EN EXTRA DAGEN AANVRAGEN: 
Om een dag(deel) te kunnen ruilen moet een kind minimaal twee weken (10 werkdagen) van tevoren zijn 
afgemeld via de ouderlogin (KOVnet). Wordt je kind niet op tijd afgemeld, dan krijg je de dag niet geruild. 
Uitzondering hierop is ziekte van het kind, zoals griep, koorts en/of besmettelijke ziektes. Als het kind thuisblijft 
in quarantaine valt dit niet onder ruildagen. Ruildagen vervallen drie maanden na afmelding. Een extra 
dag(deel) opvang aanvragen dient minimaal 48 uur (2 werkdagen) van tevoren schriftelijk te worden gedaan via 
de ouderlogin op KOVnet. Om een kind op een extra dag(deel) op de groep te kunnen accepteren, moet de 
kind-leidster ratio binnen de wettelijke richtlijnen blijven.  

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

 

ACTIVITEITEN KDV 
We zitten midden in de winter al lijkt het door de temperatuur al lente! Het heeft wel flink gesneeuwd, hebben 
jullie in de sneeuw gespeeld? Misschien met sneeuwballen gegooid of een sneeuwpop gemaakt? Met het 
thema winter kun je spelenderwijs samen heel veel doen. 
Zo hebben wij onder andere, warme wanten, sjaal, schaatsen en een muts geknutseld.  
Met een vertelplaat en woordkaarten kun je eindeloos praten over wat je ziet, op deze manier stimuleren wij 
de taalontwikkeling en vergroten wij de woordenschat. 
De woordkaarten combineren met echte voorwerpen is nog leuker en levert nog meer gespreksstof op.  
Wij hebben de kinderen van het KDV thuiswerkjes opgestuurd via het kind schriftje, zodat jullie thuis samen 
aan de slag konden met het thema tijdens de Lockdown. Wij hebben geprobeerd beknopte en gevarieerde 
activiteiten aan te bieden waarbij verschillende ontwikkelingsgebieden gestimuleerd worden. 
Zoals hun creativiteit door middel van knutselen, hun spreektaal door middel van de woordkaarten en 
vertelplaten, beweging door middel van buiten activiteiten, dansen en yoga.  
Wij hadden liever gewild dat alle kinderen samen op de groep hiermee aan de slag gingen maar helaas was dit 
door de Lockdown niet mogelijk. 
Knutselen is een geweldige manier om samen vrije tijd door te brengen. De kinderen hebben enorm veel 
plezier terwijl ze werken aan hun creativiteit en concentratie. 
Wij hopen dat jullie je vermaakt hebben. 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:oudercommissie.zonnepret@gmail.com
mailto:info@zonnepret.com
http://www.facebook.com/zonnepret
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Thema ‘Winter’ 
De kinderen hebben met ijsblokjes gespeeld, ze hebben de ijsblokjes opgeschept en verdeelt over bordjes. 
Tijdens deze activiteit hebben wij een aantal dingen ontdekt. Ze zijn koud, als het smelt wordt het water en als 
je er warm water bij doet dan smelt het nog sneller.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ontdekken met sneeuw! 
Heerlijk met je handen door de slagroom en doen alsof het sneeuw is. Nog even aan je vingers likken en 
proeven wat het is. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
De afgelopen weken zijn wij bezig geweest met de woordenschat/ begrippen over de winter. 
Op de vertelplaat is heel veel te zien, de kinderen zien veel wat ze herkennen en beginnen daarover te praten. 
Wij stellen bewust open vragen zodat het kind gaat nadenken en uitgebreider antwoord zal geven i.p.v. alleen 
ja of nee.  
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Valentijn 
De peuters hebben voor Valentijn een ketting gemaakt. Hiervoor moesten zij een hartjessjabloon uitprikken 
met een prikpen en pasta’s verven. Na het drogen van de geverfde pasta’s, mochten de kinderen proberen 
deze aan een touw te rijgen.  
De baby’s hebben een V van het woord LOVE met een voetafdruk gemaakt. De onderkant van de voeten van de 
baby’s hebben wij rood geverfd en hiervan een afdruk gemaakt op wit papier. Met deze activiteiten wordt de 
fijne motoriek en de zintuigelijke ontwikkeling gestimuleerd.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Thema ‘Groente en fruit’ 
Voor het thema ‘Groente en fruit’ hebben wij groente en fruit geknutseld zoals: paprika, peer, wortel en nog 
veel meer. De peuters moesten bijvoorbeeld een sjabloon uitknippen en hebben zij geleerd hoe zij langs de lijn 
moeten knippen. Deze mochten zij verven of beplakken met propjes. Wij willen met deze activiteit de fijne 
motoriek van de kinderen stimuleren als knippen, plakken, verven en prikken. De meeste kinderen hadden nog 
hulp nodig van de leidster.  
De baby’s hebben van een hand of voetafdruk fruit of groente geknutseld. Met het verven van de onderkant 
van de voet van het kind vindt er sensopathisch spel plaats. Het kind voelt de kwast onder zijn of haar voet. 
Voor het ene kind voelt dit natuurlijk heel gek en de ander vindt het wel prettig.  
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ACTIVITEITEN BSO 

Start van het jaar  
Wij zijn vorig jaar geëindigd met een Lockdown en het jaar 2021 gestart met een verlenging daarvan. 
De Lockdown is voor de BSO nog steeds van kracht. Dit houdt in dat wij op de BSO alleen 
noodopvang bieden. Wij hopen alle kinderen zo snel mogelijk terug te zien. Wij missen jullie 
allemaal. Houd vol en hopelijk tot snel. Ondanks de Lockdown waren er een aantal kinderen die 
gebruik maakten van de noodopvang. Met deze kinderen konden wij leuke activiteiten ondernemen.  
 

Knutselen voor thema winter: 
Knutselen blijft een favoriet en daarmee ontwikkelen de kinderen hun motoriek en ook hun fantasie. 
De afgelopen twee maanden hebben wij geknutseld voor thema winter. Het is mooi om te zien hoe 
de kinderen van eenvoudig materialen, mooie schilderijen of tekeningen maken, van hun handafdruk 
een mooie pinguïn kunnen knutselen en van een bordje een mooi winterlandschap kunnen 
schilderen en nog veel meer.  

        

 

Thema Valentijn 
Voor Valentijn hebben de kinderen verschillende kaarten en schilderijen gemaakt. Ze zijn prachtig 
geworden. Valentijn staat bij ons in het teken van liefde voor 
iedereen. Het kind houdt van mama & papa, de juf en opa & oma. 
Daarbij komt de uitleg dat liefde niet alleen een verkering hoeft te 
zijn of met iemand te trouwen maar iemand aardig vinden of van 
iemand houden zonder dat hij met degene hoeft te trouwen. Het is 
voor ons belangrijk om deze begrippen aan kinderen duidelijk te 
maken en de kinderen zich hierin te laten uiten. Het neemt veel 
schaamte weg en laat de kinderen makkelijker hun gevoelens uiten. 
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Sporten en bewegen 
In de afgelopen twee maanden was het weer te koud om buiten te spelen. Gelukkig kunnen wij 
gebruik maken van de gymzaal, daar konden de kinderen de afgelopen twee maanden vrij ravotten 
en een parcours uitzetten en met elkaar spelen en klauteren. De kinderen vinden het heerlijk om in 
de gymzaal te spelen. 
 
 

 

Vrij spelen & Tablets moment 
De kinderen genieten van het spelen in de speelhoeken. In de afgelopen twee maanden hebben de 
meiden zich vermaakt in de poppenhoek en de keuken. Er werd van alles gekookt en geserveerd. 
Kleien doen ze graag en maken de mooiste figuren. De jongens kruipen in de bouwhoek om met 
kapla en lego te bouwen. Maar wat ook een trend is bij de jongens is om op hun Chromebook of 
tablet te spelen. De meiden doen dat ook maar veel minder dan de jongens. Het leuke wat wij zien is 
dat dit de kinderen dicht bij elkaar brengt en daardoor leuke vriendschappen ontstaan.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lieve groetjes, 
Het team van kinderopvang Zonnepret 
 


