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BESTE OUDERS/VERZORGERS, 

VERJAARDAGEN KINDEREN/PM’ERS 

BSO:  

Februari Melissa  4 jaar 

Februari Amber  8 jaar 

KDV: 

Januari  Edwin  1 jaar 

Februari Josefien 4 jaar 

Wij wensen alle jarigen een fijne verjaardag 

NIEUWE KINDEREN 

BSO: Josefien, Melissa, Nikita, Ilhan  

Josefien is 4 jaar geworden en doorgestroomd naar de BSO. Wij wensen 
Josefien en alle andere nieuwe kinderen een fijne opvang en veel 
speelplezier. 

STAGIAIRES 

De BSO verwelkomt stagiaire Duaa. Ze is op donderdag en vrijdag op de BSO.  

NIEUWTJES 

BELASTINGDIENST DOET OPROEP AAN OUDERS: WERK UW KINDEROPVANGTOESLAGGEGEVENS UITERLIJK 

30 APRIL 2022 BIJ! 

“Ouders die tijdens de laatste sluitingsperiode van de buitenschoolse opvang (tussen 21 december 
2021 en 9 januari 2022) kinderopvangtoeslag ontvingen én de eigen bijdrage in deze periode hebben 
doorbetaald, ontvangen daarvoor een tegemoetkoming vanuit de overheid. 

Op basis van de kinderopvangtoeslaggegevens wordt op 1 mei 2022 de hoogte van de 
tegemoetkoming bepaald. Ouders kunnen tot 30 april 2022 hun kinderopvangtoeslaggegevens 
actualiseren bij de Belastingdienst/Toeslagen, zodat de tegemoetkoming aansluit op wat zij aan 
eigen bijdrage hebben betaald. Naar verwachting ontvangen ouders deze tegemoetkoming medio 
2022 automatisch op hun betaalrekening. 

Ouders die via de gemeente gebruik maken van de buitenschoolse opvang (BSO), kunnen voor de 
tegemoetkoming terecht bij hun gemeente. Ouders die zonder overheidsvergoeding gebruikmaken 
van de BSO krijgen zo spoedig mogelijk via Rijksoverheid.nl meer informatie over de tegemoetkoming. 
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Additionele tegemoetkoming eerste twee sluitingen kinderopvang 

Een groep ouders heeft een te lage tegemoetkoming ontvangen voor het doorbetalen van de eigen 
bijdrage gedurende de eerste en/of tweede sluiting van de kinderopvang. Deze ouders ontvangen een 
additionele tegemoetkoming. Ouders die hiervoor in aanmerking komen hoeven ook geen aanvraag 
in te dienen. Wel is het van belang dat ouders hun kinderopvangtoeslaggegevens actualiseren voor de 
jaren 2021 en 2022. Ook hiervoor geldt 30 april als de uiterlijke datum. De additionele 
tegemoetkoming wordt vervolgens automatisch op de betaalrekening gestort. De exacte 
uitbetaaldata worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt op Rijksoverheid.nl.” 

CORONA MAATREGELEN 

Het kabinet zal waarschijnlijk per 23 maart de corona maatregelen afschaffen ondanks dat de 
besmettingscijfers hoog zijn. Corona is bij lange na niet weg en in de kinderopvang moeten wij alert 
blijven en maatregelen nemen om de besmettingscijfers op de groepen laag te houden. Daarom 
blijven wij ons houden aan de volgende maatregelen: 

➢ Hygiëne maatregelen: handen wassen, ventileren en in de elleboog niezen. 
➢ Kinderen die koorts hebben of corona positief zijn getest blijven thuis en ze mogen pas komen 

als ze 24 uur klachtenvrij zijn. Bij een corona besmetting houden we ons aan quarantaine van 5 
dagen. 

➢ Ouders betreden de lokalen niet als hier geen noodzaak voor is. Bij het KDV mogen ouders in 
de gang binnen komen om hun kinderen te helpen met jas en schoenen aan te doen. Op de 
BSO blijven we voorlopig de achterdeur gebruiken bij het brengen en ophalen van de kinderen. 
Bij een intake, rondleiding of een 10 minuten gesprek mogen ouders op afspraak wel 
binnenkomen. 

LUNCH BIJ STUDIE EN VAKANTIEDAGEN VAN DE BSO  

Bij een studie en vakantiedagen bieden wij de kinderen een lunch en middag broodmaaltijd aan. Wij 
vragen je alleen om voor het 10 uurtje snacks mee te geven. Om 10 uur gaan we met kinderen aan 
tafel. Kinderen eten wat de ouders meegeven. Alle andere eetmomenten en tussendoortjes worden 
door ons geregeld. Na het 10 uurtje kijken wij niet meer wat het kind in zijn bakje heeft tenzij dat het 
kind zelf van zijn eigen bakje wil eten. Dit vinden wij prima. 

WATERFLES MET HET KIND MEEGEVEN 

Wij gaan vaak met de BSO-kinderen naar de gymzaal en naar buiten. Wij merken dat het fijn is als de 
kinderen een eigen waterfles bij zich hebben, zo kunnen ze hun dorst lessen wanneer wij niet op 
locatie zijn. Daarom willen wij ouders vragen om een lege waterfles mee te geven. Wij vullen die als 
we met de kinderen weggaan. 

ACTUALISEREN VAN TOESTEMMINGSFORMULIEREN BSO 

De BSO is nu bezig met het actualiseren van de toestemmingsformulieren in de kind-map. Wij vragen 
ouders de toestemmingsformulieren in te vullen en z.s.m in te leveren bij de pedagogisch 
medewerkers op de groep. Deze toestemmingsformulieren zijn van belang voor het ondernemen van 
activiteiten. Je geeft met deze formulieren aan of je kind wel/ of niet mee mag doen. 

Het formulier verlaten stamgroep is belangrijk als toestemming om onze locatie te verlaten om 
activiteiten buiten de locatie te ondernemen. 
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Het formulier ophalen door derden is belangrijk voor het ophalen van je kind. Jij geeft aan, aan wie wij 
het kind nog meer kunnen toevertrouwen mocht je zelf het kind niet kunnen komen ophalen. Wij 
geven het kind niet mee aan voor ons onbekende personen. 

GEBRUIK VAN INTERNET, MOBIELE TELEFONIE EN SOCIALE MEDIA 

Tegenwoordig, dragen kinderen vaak een smartphone of een Chromebook. Tijdens de opvanguren 
mogen de kinderen in overleg en goedkeuring van de juffen 20 minuten op hun Chromebook spelen. 
Spelletjes die de kinderen gebruiken, dienen aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals dat ze geschikt 
moeten zijn voor de leeftijd van de kinderen en mogen geen geweld bevatten. Als de juffen 
constateren dat er een kind met spelletjes speelt die niet aan de voorwaarden voldoen, wordt het kind 
verzocht om niet daarmee te spelen. Het kan zijn dat de ouders sommige spelletjes wel toestaan, dan 
mag het kind zulke spelletjes thuis spelen. Op de opvang hanteren wij een regel voor alle kinderen en 
hiervoor kunnen wij geen uitzondering maken. 

Daarnaast is internet toegestaan om de spelletjes te spelen en squla te kunnen gebruiken. Het is, 
tijdens de opvanguren, niet toegestaan om met de toestellen te bellen, appen of YouTube 
filmpjes/foto’s te maken of iets te posten via social media. Ouders die hun kinderen willen bellen, 
worden verzocht om dat via de telefoon van de opvang te doen. Wanneer het kind/ouder blijft bellen 
of appen en zich dus niet aan de regels van de opvang houdt, zijn we genoodzaakt om het apparaat in 
beslag te nemen en geven wij dat aan het eind van de opvang dag terug. 

KINDERDAGVERBLIJF 

WINTER 

Het was de afgelopen twee maanden nog winter. Hoewel dit niet te 
merken was hebben wij wel leuke knutsels gemaakt wat met winter te 
maken heeft. Zo hebben wij een pinguïn geplakt. De kinderen konden 
naar aanleiding van een voorbeeld hun eigen pinguïn ‘in elkaar’ 
plakken. 

Dit is een leuke activiteit, want dit laat elk jaar heel goed zien hoe de 
kinderen ontwikkelen qua inzicht. Zitten de lichaamsonderdelen op de 
juiste plek? Hoe ouder zij worden, hoe beter dit inzicht wordt. 

VALENTIJN 

Zoals elk jaar hebben wij ook dit jaar geknutseld met de kinderen voor 
Valentijnsdag. De kinderen hebben hun handen gebruikt om hier mooie 
bloemen mee te stempelen. Een vaasje is mooi ingekleurd en daarna 
versierd met mooie glinsters. Als extraatje hebben zij met een toiletrol 
nog enkele hartjes gestempeld rondom de bloemen. 

  



 

 
4 

Tussen het knutselen door zijn wij ook buiten te vinden. De 
kinderen vinden het maar al te leuk op de glijbaan. 

Als het druk is op het schoolplein tijdens schooluren dan maken we 
wel eens een wandelingetje. 

 

Maar binnen is het net zo leuk! Samen rijden wij met de auto’s over 
de Duplotafel, want dit maakt zo’n grappig geluid. 

 

 

Met een vork stempelen wij een ijsbeer helemaal wit. 

Dit geeft een leuk effect, lijkt wel een beetje op een warrige vacht. Ook 
bij deze knutsel plakken de kinderen de lichaamsonderdelen, in dit 
geval de neus, oren en ogen, op de plek waarvan zij denken dat het 
hoort. Het resultaat was geweldig! 

 

De speelgoedkast is aan de 
onderkant zo ingedeeld dat de jongsten hun eigen speelgoed 
kunnen kiezen en hiermee kunnen spelen. Ook de oudere kindjes 
vinden het er aantrekkelijk uitzien en spelen gezellig mee bij de 
kast. 

De grotere jongens op het kinderdagverblijf spelen graag samen en 
uiteraard bouwen zij de leukste gebouwen met de blokken en 
Duplo. Omdat zij aan het bouwen zijn is er natuurlijk ook een 
bouwhelm nodig om op te zetten. 

BSO 

Na de extra schoolsluiting waren we weer blij om alle kinderen in goede gezondheid terug te zien. We 
hadden alleen de noodopvang en de vakantie. We hebben een frisse start van het nieuwe jaar 
gemaakt. En we zijn weer druk bezig met onze nieuwe thema’s (winter, Valentine, voorjaar). 

Het thema winter 

We zijn begonnen met mooie paraplu’s te maken. In de winter regent 
het veel. En we hoopten op sneeuw wat helaas niet is gekomen. De 
kinderen hadden zichtbaar veel plezier. Er zijn zeer mooie creaties 
gemaakt. De mooie parapluutjes zijn te bewonderen op de groep. Ze 
zijn echt prachtig geworden. 
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Wat kun je allemaal doen met een sok? Je kan ze aan je voeten 
aantrekken of je maakt er een mooie sneeuwpop van. Dit was best 
lastig. Hoe ziet een sneeuwpop eruit en waar moeten zijn ogen, neus 
en mondjes. Krijgt mijn sneeuwpop een strik of een sjaaltje om? Eerst 
begonnen we de sok te vullen met zand. Waarna we de vorm van de 
sneeuwpop begonnen te maken. En zo gingen we verder. Mooie 
knopen op het buikje. We hebben jongens en meisjes sneeuwpoppen. 
De kinderen van de woensdag waren zo trots op hun popjes dat 
iedereen ze mocht zien 

Van suiker wordt je dik, weten de kinderen. Daarom hebben we het 
anders aangepakt. Want met suikerklontjes kan je bouwen. Dus aan de 
slag met lijm een halve beker en de suikerklontjes. Hoe maak je een 
stevige muur dat het niet omvalt. Dat wisten de kinderen wel.  

Er zijn prachtige iglo’s gemaakt. Met een sneeuwpopje als inwoners.  

 

VALENTIJN OP DE BSO 

De dag van de liefde kwam er ook weer aan. 14 februari was het 
Valentijnsdag. We hebben mooie kaartjes gemaakt die je mocht 
geven aan iemand die je lief vond. Veel kinderen kozen voor hun 
ouders of broers en zussen. Mooie hartjes lieveheersbeestjes zijn het 
geworden.  

 

Ook zijn er hartjes poppetjes gemaakt. 
Met muizentrappetjes als armpjes en beentjes. De ene had haar de 
volgende had tanden. Geef je eigen creativiteit de kans. 

 

 

BOUWTECHNIEK LEREN 

Bij de groene groep zijn de jongens druk bezig met knex. Ze bouwen na van een tekening of gebruiken 
hun fantasie. Onze tafel wordt steeds voller van alle mooie dingen die de kinderen maken. Ze zijn er 
uren zoet mee. Het begon met een surfplank. En zo bouwden ze lekker door 
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ACTIVITEITEN IN DE GYMZAAL 

Toen het weer wat slechter werd en we niet meer buiten konden spelen, hebben wij onze intrek 
genomen in de gymzaal. De kinderen vonden dit zo leuk, dat als ze binnen kwamen er geen gedag 
werd gezegd maar het zinnetje: Juf gaan we naar de gymzaal. De ene keer klimmen en hangen we en 
de andere keer deden we een tik spel of rek en strek oefeningen. Van de schuimrubber blokken 
worden kastelen gemaakt en klimrekken. 

 

 

 

 

 

 

 

VOORJAAR EN VOORJAARVAKANTIE  

En toen werd het al weer voorjaarsvakantie. Er kwamen 
veel kinderen naar de vakantieopvang. We zijn buiten 
geweest en in de gymzaal. De kinderen genoten zichtbaar. 
Elke dag hadden we wat anders te eten. Op maandag 
waren het pannenkoeken, dinsdag soep, woensdag 

poffertjes, 
donderdag 
wraps en 
vrijdag was 
het toastidag. 
Sommige 
kinderen baalden dat ze niet op een dag kwamen dat er 
iets op het menu stond, wat ze erg lekker vonden. Ook zijn 
we langzaam met het thema lente gestart en zijn we 
begonnen met dieren.  

We hebben kippen gemaakt van onze handafdrukken 
vlinders mooi versierd en schapen met wol voorzien. Ook hebben we Bloesem gemaakt. 
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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 ervan uit dat jouw kind op die dag afwezig is. Lukt het niet voor 9:00u je 
kind te brengen, dan is het eerstvolgende brengmoment om 12:30u.  

Voor de BSO de brengtijd op studie en vakantie dagen tot 9:30. 

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 meekrijgt 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, je kind af 
of dien je een verzoek in voor een extra dag, langer blijven of ruilen. Je verzoek wordt zo snel mogelijk 
op werkdagen in behandeling genomen. Voor regels over extra opvang en ruildagen kun je ons 
Protocol extra opvang en ruildagen op onze website raadplegen. 

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

