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BESTE OUDERS/VERZORGERS, 

Verjaardagen kinderen/PM’ers 
 
BSO: 
8 juli Arian 9 jaar 
25 juli Piotr     8 jaar 
 
KDV: 
27 aug   Amiira  2 jaar 

Nieuwe kinderen 

Jayhlano en Soheil zijn nieuw gekomen bij het KDV 
Fiza en Djenell zijn nieuw gekomen op de BSO. 

Wij wensen alle nieuwe kinderen heel veel speel plezier bij 
het KDV en de BSO 

Afscheid kinderen 
Op het KDV zijn Heavenly-joy, en Naomi verhuisd naar een 
andere wijk en hebben ons verlaten. Wij wensen hen veel plezier in hun nieuwe omgeving en hun 
nieuwe opvang.  
Jordy is 4 jaar geworden en naar school gegaan, gelukkig blijven we Jordy zien bij de tussen schoolse 
opvang op de BSO. 

Nieuwtjes 
Verhuizing van de BSO 
De BSO is per 23 augustus terug gegaan naar de digitalis. De verhuizing was nodig om een nieuwe 
vloer te leggen en renovatie aan het gebouw te doen. Wij hebben nu een mooie lime groene vloer 
gekregen. In het voorjaar wordt de binnenkant geverfd waardoor het pand nog meer zal opfleuren. 
Stamgroep en stamgroep verlaten. 
Zoals jullie weten blijven kinderen niet continue op de stamgroep. Wij verlaten de stamgroep om 
buiten te spelen, uitjes te doen en samenvoegen met andere groepen. Daarom hebben wij een 
formulier ” verlaten stamgroep”. Met het tekenen van dit formulier geef je toestemming dat je kind de 
stamgroep mag verlaten. Heb je Dit toestemming formulier nog niet getekend, je krijgt dan binnenkort 
dit formulier om te tekenen. 
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Brengen en ophalen 
In de zomervakantie mochten de ouders die dat prettig vonden de kinderen wat later naar de opvang 
brengen. Maar nu dat iedereen terug is van vakantie, gaan wij weer naar onze ritme en structuur. 
Daarom vragen wij jullie om de kinderen bij het KDV uiterlijk 9:00 u te brengen. Bij de VSO hebben wij 
een inloop tot uiterlijk 7:45, na deze tijd nemen we aan dat de kinderen niet komen. In het geval dat 
het kind per auto wordt gebracht, wordt om 7:45 de breng medewerker afgebeld. Mocht je om een 
geldige reden te laat zijn, dan kun je bellen om door te geven dat je kind wat later is maar kan niet 
meer na 7:55 want om 8:00 uur vertrekt de breng medewerker om kinderen naar school te brengen. 

Oudercommissie  
Na onze oproep in de vorige nieuwsbrief, heeft de moeder van Ester en Hanna, zich als lid van de 
oudercommissie aangemeld. Wil jij ook lid worden van de oudercommissie, meld dat dan bij Raida of 
bij Mahalia (de voorzitter van de oudercommissie) hoe meer leden wij hebben, hoe beter.  

Administratie 
Wij hebben een aparte afdeling voor administratie. Charlotte is onze administratieve medewerker. 
Hebben jullie vragen omtrent betalingen of achterstallige betalingen, herinneringen of aanmaningen. 
Je kunt Charlotte mailen op administratie@zonnepret.com. Zij beantwoord schriftelijk al jullie vragen. 

Nieuwe stagiaires op de groepen 
Dit jaar hebben wij nieuwe Stagiaires op de groepen. Op het KDV komt Stagiaire Sara, zij studeert 
gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4. Ze is in haar examen jaar. Zij loopt Stage op de 
maandag en de dinsdag.  
Op de BSO komt stagiaire Amber , zij studeert SPW 3, ze is in haar tweede jaar, zij doet een verkorte 
opleiding en dit betekend dat ze eind dit jaar ook klaar is met haar studie. Amber komt op de 
donderdag en de vrijdag 
Chatifa loopt nog steeds stage bij ons en zal rond januari 2022 klaar zijn met haar stage. Chatifa komt 
op de maandag en de Dinsdag.  

Voorwaarden van kinderopvang Zonnepret 
Bij het tekenen van een contract bij kinderopvang Zonnepret, ga je ook akkoord met onze 
voorwaarden die aan het contract verbonden zijn. Onze voorwaarden zijn gepubliceerd op onze 
website en zijn toegankelijk voor iedereen. Voor de ouders die nog niet bekend zijn met onze regels en 
voorwaarden verwijzen we jullie naar onze website. Je vindt deze voorwaarden op 
www.zonnepret.com onder het kopje info-algemene voorwaarden. 

sluitingsdagen 2021-2022 
onze sluitingsdagen voor de komende 4 maanden en het komende jaar zijn als volgt: 

- kerstavond: vrijdag 24 december, opvang sluit om 16:00 u 
- sluitingsweek van de opvang: van Zaterdag 25 december t/m 2 januari 
- Goede vrijdag: vrijdag 15 april 2022 
- Pasen (tweede paasdag): maandag 18 april 2022 
- Koningsdag: woensdag 27 april 2022 
- Hemelvaartsdag: donderdag 26 mei 2022 
- Pinksteren (tweede pinksterdag): maandag 6 juni 2022 
- week sluiting opvang van Zaterdag 24 december t/m 1 januari 2023 
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KDV 
Wij hebben samen met de kinderen een fijne zomervakantie gehad. 
In de afgelopen weken hebben wij verschillende activiteiten met de kinderen gedaan, zowel binnen als 
buiten. We zijn aan de slag gegaan met het thema “zomer”. 
Wij hebben diverse leuke knutsel werkjes gemaakt zoals een zonnebril, regenboog, beker limonade, 
ijsjes, etc. De meeste kinderen vinden knutselen leuk, vooral verven vinden ze erg leuk. 
Wij hebben bij verschillende speeltuintjes in de buurt gespeeld en we hebben mooie wandelingen 
gemaakt. Ondanks dat het weer niet elke dag mee zat hebben wij toch een aantal keer in het badje 
kunnen spelen. Met water spelen vinden de kinderen altijd wel een goed idee. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens een wandeling is het altijd leuk om 
even stil te staan en naar de eendjes te 
kijken. Soms voeren wij ook de eendjes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Er zijn ontzettend veel leuke speeltuintjes 
in de buurt, tijdens de vakantie hebben wij 
ze bijna allemaal bezocht. 
De kinderen kunnen daar rennen, 
springen, glijden, schommelen en nog veel 
meer. 
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IJsjes, ijsjes! Heerlijke ijsjes! We hebben ze niet 
alleen gegeten deze vakantie, maar ook zelf 
gemaakt. Met verschillende kleuren en smaken 
die wij zelf verzonnen hebben. De één heeft de 
ijsbolletjes geverfd, de ander wilde graag met 
wasco kleuren. Ook kwamen er sprinkels aan te 
pas, deze zijn gemaakt met glitters. 
 
De ijsbolletjes hebben de kinderen gekleurd op 
een vel. Deze zijn vervolgens door de pm-er 
uitgeknipt en de kinderen konden ze zelfstandig 
plakken op hun ijshoorntje. 

 
 

 
 
 
 
 
Niets verfrissender als een beker limonade 
met deze warmte. Het lekkerste is natuurlijk 
als er ijsklontjes en een schijfje citroen in zit. 
 
De ijsklontjes hebben de kinderen gestempeld 
met op maat geknipte sponsjes. De schijfjes 
citroen hebben zij op de beker geplakt en met 
de vinger hebben zij de citrusvrucht vorm 
gegeven. Rietje erop en drinken maar! 
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BSO 
De zomer vakantie op de BSO 
In de zomervakantie was de BSO tijdelijk verhuisd 
naar het voormalige pand van de babygroep. Daar 
hebben wij de spullen en speelgoed van de BSO 
naar toe verhuisd. De kinderen vonden het leuk 
om daar te zijn. Zij konden op de begrensde 
speelplaats veel doen. Zij hebben daar kunnen 
skeeleren, fietsen, voetballen picknicken en ijsjes 
eten Daarnaast konden ze vrij naar binnen en 
buiten zonder toestemming, want er is een hek 
en dat mocht niemand open doen. 
 
 
Binnen was het voor de kinderen een pret, want daar konden ze de ruimte verbouwen tot een hut en 
iedere dag in een andere hoek opnieuw bouwen. Dit was een van de spelletjes die ze dagelijks graag 
deden.  
 

 
 
Dit jaar was het qua weer een minder goede zomer voor waterpret. Dus onze activiteiten waren meer 
gericht op binnen activiteiten, knutselen, naar speeltuinen in de buurt gaan en naar de skatebaan. De 
kinderen hebben veel plezier beleefd op de skatebaan. Zij konden daar skeeleren oefenen, met de 
meegenomen fietsen en steppen spelen en veel klimmen en klauteren.  
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De kinderen hebben deze zomer weer prachtige knutsel werkjes gemaakt. Zie hieronder een overzicht 
van de gemaakte knutsel werkjes. Het is leuk om te zien hoe kinderen met de tijd vaardiger worden en 
meer technieken proberen en beheersen. Al met al zijn de knutsel werkjes prachtig geworden en de 
kinderen hadden veel plezier in het maken daarvan. 

 
 
Daarnaast, zijn wij vaak naar speeltuinen in de buurt geweest en hebben wandelingen door de wijk 
gemaakt. Ook combineerden we dit met een patatje eten bij een snackbar en een soft ijsje halen 
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Al met al waren het prachtige vakantiedagen. Wij hebben 
genoten en we hebben veel gedaan.  
 
Op naar het komende schooljaar.  
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Algemene mededelingen: 
Halen en brengen  
Wij willen je erop attenderen dat de kinderen op het KDV gebracht kunnen worden tot 9:00u. Vanaf 
9:00u 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 er vanuit dat jouw kind op die dag afwezig is. Lukt het niet voor 9:00u je 
kind te brengen, dan is het eerst volgende brengmoment om 12:30u. 

Reserve kleren 
Het komt wel eens 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 jouw kind schone kleren nodig heeft. Ook willen wij je vragen de reservekleding die jouw 
kind eventueel van Zonnepret mee krijgt weer in te leveren, zo kunnen wij daar opnieuw gebruik van 
maken. 

Ophalen 
Wij vragen je om 10 minuten voor de afloop van de contracttijd aanwezig te zijn om jouw kind op te 
halen. Zo hebben de medewerkers genoeg tijd om je een duidelijke overdracht te geven.  

Kosteloos knutsel materiaal 
Wij verzamelen nog steeds kosteloos materialen om mee te knutselen. Je kunt hierbij denken aan wol, 
knopen, eierdozen, noppenfolie, melk- of wasmiddelflessen, kranten, etc. 
Mocht je thuis wat hebben liggen waar je zelf niks mee doet, dan nemen wij het graag van je over. 
Alvast bedankt. 

Afmeldingen en contact 
Heb je vragen over je kind van het KDV dan kun je bellen naar 036-8416009 of 06-43841780.  

Heb je vragen over je kind van de BSO dan kun je tussen 7:00u – 8:30u, 12:00u – 13:15u en  
15:00u – 18:30u bellen naar 06-34103263.  

Voor afmelden, ruildagen, langer blijven, etc. verwijzen wij je naar KOVnet.nl. Daar meld je kind af of 
dien je een verzoek in voor een extra dag, langer blijven of ruilen. Je verzoek wordt zo snel mogelijk in 
behandeling genomen. 

Voor ruildagen kun je ons protocol ruildagen op onze website raadplegen. 

Protocol extra opvang en ruildagen 

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.   

 

Lieve groetjes, 

het team van kinderopvang Zonnepret 


