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Nieuwsbrief november/december 2020 

BESTE OUDERS/VERZORGERS, 

Verjaardagen kinderen 

KDV: 

15-12  Riley  3 jaar 

BSO: 

19-11  Adriano 6 jaar  

21-11  Sophia  5 jaar 

21-11  Jaycelyn 5 jaar  

Wij feliciteren ze allemaal en wensen ze gezonde jaren toe.  

Nieuwe kinderen 

KDV 

Wij willen Naomi en Mason welkom heten op 
de KDV, op naar het maken van mooie 
herinneringen en heel veel speelplezier. 

Afscheid kinderen 

KDV: 

➢ Juvraj  

BSO: 

➢ Sneha 

Wij wensen Yuvraj en Sneha veel succes en plezier in hun nieuwe omgeving. 

Actualiteiten  
De Lockdown 

De kinderopvang (Dagopvang en BSO) en het basisonderwijs is gesloten tot en met tenminste 17 
januari 2021. Het kabinet komt 12 januari met nieuwe maatregelen. Wij bij Kinderopvang Zonnepret 
houden ons aan de aangekondigde maatregelen en stemmen af met de scholen. Kinderen van wie de 
ouders in cruciale beroep werken en kinderen in een kwetsbare positie, kunnen in principe terecht 
bij de opvang en school voor opvang, maar er geldt wel het dringende verzoek aan ouders om alleen 
gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een 
kwetsbare positie zitten. 
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Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door 
blijven betalen, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage. De tegemoetkoming geldt 
voor alle typen formele opvang (dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang) tot de 
maximum uurprijs. De vergoeding wordt rechtstreeks door de belastingdienst geregeld net zoals in 
de eerste lockdown is geregeld.  

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 
maatregelen.  

Afscheid Juf Parveenie 

Juf Parveenie is in augustus gestart met werken na de geboorte van haar zoon. Echter, wilde 
Parveenie meer tijd doorbrengen met haar zoon en kon niet meer 4 à 5 dagen in de week op de BSO 
werken.  Bovendien heeft de BSO gebroken diensten en dat was voor haar niet meer te doen. 
Parveenie heeft besloten om toch een andere baan te zoeken waar ze een paar dagen 
aaneengesloten kan werken zodat ze de rest van de tijd met haar zoon kan doorbrengen. Wij wensen 
Parveenie heel veel geluk in haar nieuwe baan en met haar zoontje. 

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 administratie@zonnepret.com.  Deze zaken wordt door de administratie 
behandeld en je krijgt een schriftelijk 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  

• Heb je vragen over ons beleid of regels, neem dan contact op met Raida. 

Tariefwijziging 2021 

Elk jaar rond deze tijd worden de prijsverhogingen voor de kinderopvang bekend gemaakt. Ook onze 
opvang heeft de prijzen marktconform verhoogd. De verhoging gaat ongeveer gelijk op met de 
stijging van de kinderopvangtoeslag. De nieuwe prijs dient door de ouders te worden doorgegeven 
aan de belastingdienst, zodat de kinderopvang toeslag van je kind aangepast kan worden. Onze 
nieuwsbrief van de prijsverhoging is te vinden in je ouderlogin. Heb je die niet ontvangen, neem dan 
contact op met ons en wij sturen deze graag naar je toe. De prijzen zijn ook op onze website te 
vinden. 

Activiteiten op de KDV: 
In de maand November en December hebben wij ons bezig gehouden met de thema’s Cultuur, Sint-
Maarten, Sinterklaas en Kerst. 

mailto:administratie@zonnepret.com
mailto:info@zonnepret.com
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Cultuur & Sint Maarten  

In de maand November zijn wij voor het thema Cultuur, 
gestart met het knutselen van een wereldbol.  
Bij kinderopvang Zonnepret hebben wij verschillende 
culturen en dat omarmen wij. De kinderen leren van elkaar 
en accepteren elkaar. 

Op 11 November is het 
Sint-Maarten en dan is het 
een traditie om langs de 
deuren te gaan om 
vervolgens een mooi liedje 
te zingen en hier een 
snoepje voor te krijgen. Helaas is dit door de coronamaatregelen 
afgeraden. Wij hebben ervoor gekozen om wel samen met de 
kinderen een lampion te knutselen. 

Sinterklaas 

“Hij Komt, Hij komt, De Lieve Goede Sint”  

Het is weer zover sinterklaas is in het land! Daarom hebben wij de groep versierd en prachtige 
Sinterklaas knutsels gemaakt.  

Wij hebben liedjes geoefend en veel gezongen, lekker pepernoten en snoepgoed gegeten. 

De baby’s hebben een schoentje geverfd. De rest van de kinderen hebben hun schoentje ingekleurd 
met wasco en potlood. Een mooie mijter en pieten muts mag natuurlijk ook niet ontbreken. En een 
wortel voor het paard van sinterklaas. 

Vrijdag 4 december hebben de kinderen een leuk feestje gevierd. In de nacht is de Sint langsgekomen 
en heeft voor de kinderen hun schoentje gevuld met heerlijke pepernoten en ook nog eens een 
cadeautje achtergelaten. De Sint heeft voor elk kind een stukje geschreven en dat is voorgelezen 
voordat zij hun cadeautje mochten uitpakken. De kinderen vonden het spannend. 
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Toen de Sint eenmaal ons land weer verlaten had, zijn wij begonnen met het maken van Kerst 
knutselwerkjes. Zo hebben wij kerstbomen, kerstballen, snowglobes en kransen geknutseld. 

Helaas konden veel kinderen 
hun werkje niet afmaken, 
omdat er een landelijke 
Lockdown werd 
aangekondigd. 
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Activiteiten op de BSO: 

Sint-Maarten 

Meteen na Halloween zijn we gestart met het knutselen van lampionnen. Sommige kleintjes vonden 
het leuk om dit te maken en hebben hun lampion afgemaakt. De wat oudere kinderen hebben van 
school gehoord dat langs de deur gaan om liedje te zingen en een snoepje te krijgen niet doorgaat 
vanwege de corona maatregelen. Uiteraard wilden ze geen lampion maken op de opvang, want het 
gaat toch niet door. Wij hebben het besef van de kinderen heel erg gewaardeerd en gestimuleerd. 
We hebben met hen besloten dat we deze keer geen lampionnen maken. Voor ons was het 
belangrijk om de kinderen te stimuleren om het besef te hebben van maatschappelijke problemen en 
hun het gevoel te geven dat ze een deel van deze maatschappij uit maken en dat zij ook 
verantwoordelijkheid dragen. Wij hebben veel gezongen en liedjes geleerd.  De kinderen kregen een 
snoepje en een stuk fruit van de juf. 

Thema Sinterklaas 

Na Sint-Maarten zijn we overgestapt op thema Sinterklaas. De kinderen hebben heel veel geknutseld. 
Ze hebben schoenen geknutseld, pieten, en heel veel wens brieven geschreven. Uiteraard hebben wij 
heel veel gezongen voor Sint en Piet. Het was leuk om te zien hoe de 5 jarigen de moeilijke liedjes 
konden zingen. Wij hebben de ontwikkeling opgemerkt en waren er trots op. Ook merkten wij de 
zelfstandigheid van de kleintjes om hun knutselwerkjes zelf te knippen en zelf te kleuren. Sommige 
kinderen zijn zo ver gegaan dat hun knutselschoentje op een echte schoen ging lijken. Het is prachtig 
om te zien en geeft extra voldoening aan het werk dat wij doen. 

De viering van Sinterklaas was heel leuk. De kinderen waren heel erg druk en de hele tijd keken ze 
naar buiten. Sinterklaas was in onze afwezigheid gekomen en heeft schoentjes gevuld met 
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pepernoten, wensbriefjes opgehaald en voor de groep veel cadeautjes achtergelaten. Cadeautjes 

waren verspreid over het hele lokaal. Op de kasten, op de koelkast en boven groot speelgoed, dus de 
kinderen konden alvast een aantal cadeautjes uitpakken, maar helaas geen een cadeau was in de 
naam van de kinderen, dus de spanning was hoog opgelopen, totdat eindelijk sinterklaas aan de deur 
heeft geklopt en snel weggegaan. Wij konden alleen zijn hand zien. Maar zijn hand leek op de hand 
van juf Nannetta. De cadeautjes werden uitgepakt en werd met veel plezier meegespeeld. 
Ondertussen konden de kinderen genieten van allerlei hapjes en drankjes die wij voor hen hebben 
neergezet en konden ze allerlei groepspelletjes spelen voordat de cadeautjes uiteindelijk kwamen. 

Thema Kerst, 

Kerst is meestal een van de leukste thema’s van het jaar. Dit jaar heeft de Lockdown roet in 
het eten gegooid. Ons kerstdiner is niet doorgegaan. De kinderen konden gelukkig voor de 
Lockdown een aantal leuke knutselwerkjes maken. Zo hebben de kinderen 3D kerstballen 
geknutseld, een 3D kerstboom, en een 3D kandelaar gemaakt. Onze BSO is ook versierd 
zoals ieder jaar met een kerstboom, schilderingen op de ramen en nog veel meer die op de 
muren en ramen waren geplakt. 
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Wij wensen iedereen een gezond en gelukkig 2021. 

 

Met vriendelijke groet, 

Kinderopvang Zonnepret 


