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Beste ouders/verzorgers, 

VERJAARDAGEN KINDEREN/PM’ERS 

BSO: 

➢ 13 September Eszter  8 jaar 
➢ 8 Oktober Karima  6 jaar 
➢ 10 Oktober J’aimily  5 jaar 
➢ 12 Oktober Meliangelly 9 jaar 
➢ 29 oktober juf Andrea  

KDV: 

➢ 30 sept  Jelisah Joy  2 jaar 

NIEUWE KINDEREN 

Rayyan, Max en Edwin zijn nieuw gekomen bij het KDV 
Danyar, Rewan, Meva, Joedin en Davin op de BSO. 

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

AFSCHEID KINDEREN 

Wij hebben afscheid genomen van Jayhlano en Djenell, 
Wij wensen hen veel plezier in hun nieuwe omgeving.  

Nieuwtjes 

CORONA MAATREGELEN 

Op 12 november heeft het kabinet nieuwe corona maatregelen aangekondigd.  

Voor de kinderopvang zijn er geen nieuwe specifieke maatregelen aangekondigd. Voor het wel of niet 
brengen van de verkouden kinderen naar de opvang hanteren wij de actuele versie van de beslisboom 
voor kinderen van 0 jaar t/m groep 8 van 18 oktober 2021.    

Wij blijven op de groepen extra alert. Wij ventileren vaak en vragen de kinderen om vaak handen te 
wassen. Sinds 6 november houden wij weer 1,5 meter afstand houden van volwassenen. Wij vragen de 
ouders van de BSO om hun kinderen van de achter deur op te halen. 

PRIJS VERHOGING 

Zoals elk jaar zullen de prijzen van de kinderopvang  dit jaar ook stijgen. In de laatste week van 
november zullen wij de nieuwe prijzen bekend maken. Wij zullen hierover een brief naar alle ouders 
sturen. Het is belangrijk om prijswijziging door te geven aan de belastingdienst zodat de belastingdienst 
dit voor je wijzigt, anders blijf je de oude tarief ontvangen.  
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RUILDAGEN 

Onze opvang is 51 weken per jaar open. De laatste week van het jaar is de opvang gesloten. Wanneer 
een ouder een contract sluit voor het KDV, dan wordt dit op basis van 51 weken berekend en ouders 
betalen dus niet voor de laatste week van het jaar. 

Voor de BSO kunnen ouders kiezen voor pakketten van 40 school weken, studiedagen en vakantie 
pakket.  

Wanneer een contract wordt afgenomen, betaald een ouder voor alle diensten en uren die zijn 
afgenomen in het contract ongeacht of het kind komt of niet. Zolang de opvang open is en de diensten 
die je hebt afgenomen worden aangeboden, zijn de niet gebruikte dagen voor de rekening van de 
ouders. Het is dan niet mogelijk dat je je kinderen thuis laat of met vakantie neemt en daarna beroep 
doet op ruilen. Ruilen is geen recht, maar coulance!  

Wij proberen de ouders met ons ruilbeleid tegemoet te komen wanneer een ouder een keertje moeilijk 
zit en beroep op ons doet. Uiteraard gaat het hierbij uitsluitend om incidenteel ruilen en dus niet om 
een structureel proces. Dit kan ook alleen als de kind- leidster ratio dat toelaat en als de te ruilen dag 
twee weken van tevoren is afgemeld. Aan ruilen zijn administratieve kosten verbonden. Dat is €2,50 per 
ruilactie. Per januari 2022 beperken wij de ruilverzoeken per kind tot maximaal 5 ruilverzoeken voor het 
hele kalenderjaar. 

De Oudercommissie 

Onze oudercommissie is nog steeds op zoek naar leden. De oudercommissie komt vier keer per jaar bij 
elkaar en daar komen steeds weer hele positieve dingen uit voort. Je kunt je aanmelden als actief lid of 
als stil lid. 

De oudercommissie mag advies uitbrengen richting de kinderopvangondernemer. De ondernemer zorgt 
ervoor dat de oudercommissie tijdig schriftelijk de informatie ontvangt om een advies uit te brengen. De 
oudercommissie kan een advies uitbrengen over o.a.: 

➢ De invulling van verantwoorde kinderopvang en het pedagogisch beleid. 

➢ Het algemene beleid op het gebied van veiligheid of gezondheid. 

➢ De klachtenregeling. 

➢ De prijswijziging van de kinderopvang. 

➢ Meedoen aan activiteiten zoals kerst, culturenfeest, Sinterklaas, uitstapjes, enz. 

Lijkt het je leuk om 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 aan ons door via info@zonnepret.com  

Drie-uursregeling 

In de kinderopvang is er een wet dat een kinderopvang 3 uur lang mag afwijken van de BKR. BKR staat 
voor beroepskracht-kind ratio. Elke opvang geeft in het pedagogische beleidsplan aan op welke 
momenten van de dag wordt afgeweken van de BKR. Kinderopvang Zonnepret wijkt nu van de BKR af op 
de volgende momenten: tussen 8:00-9:00, tussen 13:00-14:00 en tussen 16:30 en 17:30. Dit houdt in 
dat binnen deze tijdstippen minder beroepskrachten aanwezig kunnen zijn. Voorwaarde is dat minimaal 
de helft van het op grond van de beroepskracht-kind ratio vereiste aantal medewerkers wordt ingezet.  

Wegens verandering in de samenstelling van de groepen en de gewijzigde brengtijden van de kinderen 
passen wij onze drie-uursregeling aan. De volgende momenten kunnen wij afwijken van de BKR: 

mailto:oudercommissie.zonnepret@gmail.com
mailto:info@zonnepret.com
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Tussen 8:00-8:30, 13:00 -14:00 u, wanneer de pedagogische medewerkers met pauze gaan en tussen 
15:30 en 17:00. 

Wil je meer weten over deze regeling. Op onze website www.zonnepret.com onder kopje beleid- 
protocollen vind je het protocol drie-uursregeling. Deze zal op korte termijn ook op de website worden 
aangepast. 

Gebruik van mobiel of Chromebook op de BSO 

Het gebruik van een smartphone of een Chromebook is niet meer weg te denken in onze maatschappij. 
Elk kind loopt tegenwoordig met een smartphone of een Chromebook. Wij willen met de tijd mee gaan. 
De kinderen mogen van ons 20 á 30 minuten op hun Chromebook of smartphone spelen. Echter wij 
hebben beperkingen aan het gebruik daarvan. Kinderen mogen via hun telefoon of Chromebook niet 
deelnemen aan sociale media zoals facebook, Instagram, YouTube en dergelijke. Ook mogen kinderen 
niet tijdens het verblijf bij ons bellen of e-mails sturen. Zij mogen ook niet gebeld worden. Ouders 
kunnen hun kinderen bellen via de telefoon van de opvang. Kinderen die zich niet aan de afspraken 
houden, wordt het na een waarschuwing verboden om hun apparaat te gebruiken. Wij nemen dan het 
apparaat in beslag en wordt aan het kind teruggegeven wanneer hij/zij naar huis gaat. 

Regenlaarzen en mee 

Nu de herfst is aangebroken, willen wij je vragen om je kind regenlaarzen mee te geven. Als wij naar 
buiten gaan voor een wandeling dan is het fijn als de kinderen regenlaarzen aan hebben. De 
regenlaarzen mogen ook op de opvang blijven zodat je kind ook met andere schoenen naar de opvang 
kan komen. 

Sloffen voor de BSO  

In verband met het natte en modderige weer, vragen wij de kinderen om hun schoenen uit te doen als 
ze de lokalen binnenkomen. De lokalen zijn voorzien van vloerverwarming. Sommige ouders/kinderen 
vinden het toch fijner als ze met slofjes lopen. Indien jij of jouw kind dat graag wil verzoeken wij jou om 
hem/haar slofjes mee te geven. De slofjes blijven op de opvang en kan het kind dagelijks gebruik van 
maken. 

Nieuwe / Vertrokken medewerkers  

PEDAGOGISCH MEDEWERKER ANDREA 

Per 1 oktober is Andrea ons team komen versterken. Andrea is een ervaren pedagogische medewerker, 
heeft ervaring met werken met zowel KDV als BSO kinderen. Zij is een moeder van 2 kinderen. Wij 
wensen Andrea veel werk plezier bij ons. 

OPHAAL MEDEWERKER NAJLA, 

Najla werkt per 1 oktober bij ons als ophaal medewerker. Najla is een moeder van 3 kinderen. Zij werkt 
ook als overblijf moeder bij de Digitalis. De ophaal doet ze naast haar werk voor de Digitalis. Wij wensen 
Najla veel werkplezier bij ons. 

VERTREK CINDY 

Collega Cindy heeft besloten om ergens anders een nieuwe uitdaging aan te gaan. Zij gaat per 21 
november Zonnepret definitief verlaten. Zij heeft begin oktober afscheid genomen van kinderen en 
ouders. Wij wensen Cindy heel veel succes in haar verdere loopbaan. 
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KDV 

Begin september zijn wij verder gegaan met het thema ‘Onder 
water’. De kinderen hebben zeesterren, vissenkommen en 
kwallen geknutseld. De zeesterren hebben zij geverfd met hun 
vingers, maar ook gebruik gemaakt van veertjes en touwtjes om 
de verf te verspreiden. Doordat de veertjes en touwtjes heel fijn 
zijn om vast te houden, was dit een goede activiteit voor de fijne 
motoriek. 

De vissenkommen hebben de kinderen beplakt met zand en 
crêpepapier, de visjes en bubbels zijn gemaakt met hun eigen 
handen en vingers! 

De kwallen zijn geverfd en daarna op een wc rol geplakt. De 
kinderen hebben er na het verven crêpepapier aangehangen 
waardoor de kwal zijn tentakels kreeg. 

KNUTSELEN 

In oktober zijn wij echt van start gegaan met het thema ‘Herfst’. 
De eerste knutselactiviteit was regendruppels maken. De eerste 
herfstweek was het meteen raak met het weer, alleen maar 
regen! De kinderen hebben hun eigen druppels en 
bliksemschichten gestempeld. De donderwolk hebben zij geplakt 
met watten. 

In de kring bespreken wij dagelijks het weer met de kinderen. 
Schijnt de zon of regent het? Waait de wind of is het mistig? 
Wanneer ontstaat een regenboog?  

Hier een activiteit aan koppelen, vanuit de eigen beleving van 
het kind is altijd leuk.  
 

Ook hebben wij de tufftray erbij gepakt. Dat is een grote bak 
met daarin ontwikkelingsmateriaal. De kinderen kunnen dan op 
hun eigen tempo en manier ontdekken wat de spulletjes zijn die 
in de bak liggen. De spullen die gebruikt worden zijn 
themagericht.  

Om de natuur in huis te 
halen zijn wij met de 
kinderen gaan 
wandelen in het 
Koggepark. Hier staat 
een mega mooie kastanjeboom waar wij ontzettend veel 
kastanjes hebben verzameld. Ondertussen zijn wij wezen spelen 
op de rotsen, boomstronken en in het gras. Voordat we weer 
teruggingen zijn we wezen kijken bij het insectenhotel, om te 
kijken of er iemand aan het slapen was. Helaas was het hotel 
leeg. 
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De egeltjes zoeken overal een lekker warm plekje om te 
overwinteren. Ook onze egeltjes zijn aan de wandel langs onze 
ramen. De egels hebben zij geverfd en de stekeltjes hebben zij 
geknipt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De herfstboom met zijn mooie kleuren. De boomstam is gemaakt van de hand en de arm van het kind. 
De bladeren zijn door de grote kinderen gestempeld met hun vingers. De kleinere kinderen hebben de 
kleuren mooi gemixt. 

Halloween is ook geweest. Wij hebben het op de groep niet zozeer gevierd, om de rust voor de nieuwe 
baby’s te bewaren. Wij hebben samen met de kinderen vleermuizen en pompoenen geknutseld.  

BABY’S 

Wij hebben sinds 1 November twee baby’s op de groep erbij, alle kinderen reageerden erg enthousiast 
op de baby’s. De kinderen komen vaak bij de baby’s om ze even te aaien of ze een speeltje te geven. 
wij zijn blij dat de baby’s het goed doen en dat de kinderen er zo goed op reageren.  
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BSO 

Gelukkig hebben wij in september en oktober een aantal weken rustig weer gehad waardoor wij lekker 
buiten konden spelen en genieten van het laatste beetje zon voor dat de kou gaat beginnen. Wij 
proberen elke straal zon te benutten om buiten te zijn en te genieten van buiten spelen en bewegen.  

HERFST EN HERFSTVAKANTIE 

Deze herfst hebben de kinderen veel genoten van veel knutsel 
activiteiten met het thema herfst. Wij proberen zoveel mogelijk 
materialen uit de natuur en openeind materiaal te gebruiken. 
Hiervoor moesten wij de natuur in om bladeren, kastanjes en 
eikeltjes te verzamelen.  

De kinderen hebben 
een egel gemaakt van 
herfst bladeren en 
slakken van kastanjes. 
Daarnaast hebben wij 
een herfstboom geknutseld, een bos met paddenstoelen en 
heel veel geverfd en getekend. Wij hebben heel veel plezier 
beleefd en de kinderen hebben ook veel knutsel technieken 
geleerd en toegepast. Het is leuk om te zien dat de kinderen 
plezier hebben en vragen om van een knutsel activiteit 

meerdere exemplaren te maken voor papa en mama en een voor de juf. Wij hebben in de gang een 
prikbord waar wij de mooie knutselwerkjes ophangen. Het lokaal is ook vol met knutselwerkjes. Aan het 
eind van elk thema mogen alle knutselwerkjes mee naar huis. 

 

 

 

 

 

 

 

HALLOWEEN FEEST 

Voor het thema Halloween hebben wij veel activiteiten 
uitgevoerd. De kinderen mochten op de ramen en op papier 
pompoenen, heksen, paddenstoelen etc. schilderen. En nog veel 

meer, paddenstoelen 
maken van tomaten en 
eieren met spinnen van 
zwarte olijven erop . 
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Op 29 oktober hebben wij thema Halloween 
afgesloten met een feestje. Sommige kinderen 
waren gekleed met Halloween outfits. Wij hebben 
ook de eieren met de erop gemaakte zwarte 
spinnen gegeten, samen met andere lekkere 
snacks, popcorn, zoute stokjes, broodjes worst. 
Allemaal gemaakt en versierd in het thema 
Halloween. 

Wij hebben met de kinderen een DJ feestje 
gehouden. De kinderen hebben gedanst, stopdans 
en stoelen dans gespeeld en gezamenlijk gegeten. 
Het was een leuk feestje. 

VRIJ SPELEN EN ANDERE ACTIVITEITEN OP DE GROEP 

Naast het buiten spelen en de thema activiteiten, hebben de kinderen de afgelopen twee maanden 
genoten van allerlei vrije activiteiten die de kinderen kiezen om in de hoeken met vriendjes of alleen te 
spelen. De kinderen hebben genoten van de bouwhoek, de gymzaal en van sjoelen op de groep. 

Tekenen en schilderen blijft de activiteit tijdens een 
rust moment. Kinderen verassen ons elke keer met 
hoe mooi ze kunnen kleuren en schilderen. 
Uiteraard op de Chromebook spelen is en blijft een 
favoriet. 

 

 

 

 

De volgende periode gaat de BSO verder met thema, Sint Maarten, Sinterklaas en kerst.  

Op naar de volgende periode vol met leuke activiteiten en veel plezier.  
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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 kunnen 
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 

https://www.zonnepret.com/wp-content/uploads/2021/03/Protocol_extra_opvang_en_ruildagen_versie_2020.pdf
http://www.facebook.com/zonnepret

