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BESTE OUDERS/VERZORGERS, 

VERJAARDAGEN KINDEREN/PM’ERS 

 

BSO: 
06 juni  Shane   8 jaar 

02 JUNI  Kaylee   8 jaar 

23 JUNI  Milan   5 jaar 

 

 

Kinderdagverblijf: 

09 juni  Tom  3 jaar 

 

 

Nieuwe kinderen 
Gianni is 4 jaar oud. Wij wensen Gianni heel veel speelplezier bij de BSO 

Afscheid kinderen 

Wij hebben afscheid genomen van Justin en Roos. Wij wensen hen veel geluk en plezier in hun nieuwe 
omgeving. 

Nieuwtjes 

Versoepeling van de corona maatregelen 

Wij hebben  sinds 19 april op de BSO gewerkt met aangepaste maatregelen en locatie specifiek 
stappenplan . Kinderen moesten in groepen gesplitst worden en niet bij elkaar komen of spelen. Vanaf 
26 juni is deze maatregel komen te vervallen. Kinderen mogen weer bij elkaar komen en met elkaar 
spelen. Maar een aantal regels blijven gelden, zoals handen wassen, afstand houden tussen 
volwassenen en thuis blijven bij klachten. Natuurlijk blijven onze standaard corona maatregelen 
bestaan. Zo mogen ouders nog steeds niet binnen komen. Voor meer maatregelen verwijzen we naar 
de al eerder gecommuniceerde maatregelen. Deze blijven gelden zolang de corona pandemie 
aanwezig is. 
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Verhuizing van het KDV 

Het KDV is vanaf 01-06-2021 officieel verhuisd naar de distelweg 42. Vanaf deze datum vallen alle 
kinderen onder het LRK nummer van het KDV distelweg 42. Het kan zijn dat de belastingdienst jou 
vraagt om het LRK nummer. Dit is 265180612. De verandering is alleen voor kinderen die op het LRK 
nummer van de babygroep geregistreerd stonden. ouders die hiermee te maken hebben, zijn 
persoonlijk geïnformeerd.  

in het pand van de distelweg 42, hebben wij een slaapkamer laten bouwen, muren en deuren een likje 
verf gegeven en de hoeken zijn opnieuw ingericht. de kinderen vonden het gelijk leuk en waren snel 
gewend aan de nieuwe situatie. 

Opknappen en vernieuwen van de BSO 

In de eerste 2 weken van de zomer vakantie gaat de school digitalis de hele school opknappen en de 
vloeren vernieuwen. Ook de vloer van de lokalen van de BSO wordt vernieuwd en de buitenkant wordt 
geschilderd. In het voorjaar van 2022 wordt de binnenkant van de kozijnen en deuren geschilderd. 
Daarom zijn we genoodzaakt om de eerste twee a drie weken van de vakantie te draaien op het 
Rolklaverpad 21-23. Wij verhuizen een deel van onze spullen daar naartoe en maken het pand geschikt 
voor de BSO kinderen. In de tweede helft van de zomervakantie gaan we terug naar onze vertrouwde 
BSO locatie. 

Nieuwe plekken vrijgekomen 

Zowel bij het KDV als bij de BSO zijn er plekken vrij gekomen. Mocht jullie kennissen of buren hebben 
die geïnteresseerd zijn in kinderopvang, geven wij hun graag een vrijblijvend rondleiding. 

Afscheid van collega’s 

Wij hebben medio juni afscheid genomen van collega Yenifer. Yenifer wil het onderwijs ingaan. Wij 
wensen Yenifer veel geluk met haar keuze en met haar nieuwe carrière. 

Wij nemen ook afscheid van onze stagiaire Tamisha. Zij heeft haar stage periode met goed gevolg 
afgerond. Wij bedanken Tamisha voor haar inzet en we wensen haar veel succes in het afronden van 
haar opleiding. 

De Oudercommissie 

Onze oudercommissie is op zoek naar leden. Vier keer per jaar zitten ze 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 leden mogen 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. 

➢ Het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie. 

➢ 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  

mailto:oudercommissie.zonnepret@gmail.com
mailto:info@zonnepret.com
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Vakantie plannen? 

Heb je vakantie plannen? Of komt jou kind een aantal dagen niet naar de opvang? Laat dit dan graag 

tijdig weten aan de medewerker op de groep en meld je kind af op kovnet. Het vakantie rooster kan 

dan nauwkeuriger gemaakt worden. 

Kinderdagverblijf 

Activiteiten: 

In de afgelopen weken hebben wij verschillende activiteiten met de kinderen gedaan, zowel binnen als 
buiten. 
We zijn in mei gestart met het thema lente en wij zijn nu bezig met het thema zomer. Deze thema’s 
zijn erg leuk omdat het weer vaak mee zit waardoor je de binnen activiteiten perfect kan combineren 
met buiten activiteiten. 
Bij het bedenken en uitvoeren van de activiteiten zorgen wij ervoor dat alle ontwikkeling gebieden 
gestimuleerd worden. 
Sommige kinderen vinden het erg leuk om te knutselen andere kinderen vinden het weer fijner om in 
de hoeken bezig te zijn. Wij proberen altijd te kijken naar wat het kind op dat moment prettig vindt en 
spelen daar op in. 
in de afgelopen weken hebben wij diverse leuke knutsel werkjes gemaakt zoals een lente boom met 
propjes van crêpepapier, een hyacint waarbij de kinderen zelf de steel en de blaadjes hebben geknipt 
en geplakt, een blad met figuren, een vlieger, een zonnetje en nog veel meer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren 

Met deze activiteit was het uitgangspunt het herkennen en 
benoemen van figuren. De kinderen kregen hun eigen vel met 
daarop gekleurde figuren. Zij kregen losse figuren die zij op het 
bijbehorende figuur op het vel konden plakken. Als zij wilden 
konden zij de figuren inkleuren of verven met de kleur die bij het 
figuur hoort. Hier hebben wij gewerkt aan de cognitieve 
ontwikkeling door te blijven benoemen en herkennen, maar wij 
hebben ook gewerkt aan de fijne motoriek door het zelfstandig 
gebruiken van een potlood en/of lijmkwast en het figuur 
beplakken. 
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Muziek 

Hoe leuk is dat, samen muziek maken!? De bak werd midden in 
de kring gezet zodat de kinderen eerst zelf konden ontdekken 
wat er in zat. Door de felle kleuren gingen de kinderen er gelijk 
op af. Er werd van alles ontdekt. Met de maracas kan je 
rammelen als je ze heen en weer schudt, met de xylofoon kan 
je tikken zodat er mooie klanken vanaf komen. Met een 
tamboerijn kan je schudden, maar er ook op kloppen, net als de 
trommel. Het geluid van een triangel blijft wel heel lang 
hangen! Samen hebben wij mooie liedjes gezongen en er ook 
nog op gedanst. Deze activiteit is niet alleen fijn voor wat 
beweging, maar leert kinderen ook een ritmegevoel en 
verschillende geluiden. Ze leren dat ze er zelf controle over 
kunnen hebben en dat dit samen heel mooi kan klinken. Ook leren ze op elkaar wachten door te 
luisteren naar elkaar, maar ook samen te doen door de geluiden door elkaar heen te laten klinken.  

 

Vaderdag 

Samen met de kinderen hebben wij op een canvas doek met verf gespetterd. 
die kinderen vonden het leuk om te doen. Met de kwast omhoog en weer 
met een snelheid omlaag maar net niet de canvas doek raken was voor 
sommige kinderen nog best lastig. 
Maar het resultaat was erg mooi.  

Voorlezen en zelf laten “lezen” 

Samen een boekje lezen kan heel fijn zijn. Vooral de jongere kinderen 
hebben hierbij nog begeleiding nodig en zitten vaak om ons heen of 
op schoot mee te kijken in het boekje. Het leukste aan samen lezen is 
dat de kinderen zelf genoeg verhaaltjes kunnen verzinnen naar 
aanleiding van de plaatjes. Op de foto zie je het ene kindje voorlezen 
aan het andere kindje. Wij geven de 
kinderen regelmatig een boekje en 
zitten dan samen op de bank het kind 
mag het boekje zelf “voorlezen” aan 
de hand van de plaatjes. 
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Zomer 

Het zonnetje schijnt en wij maken daar volop gebruik van. 
Wij spelen veel buiten en zoeken verkoeling op door met water te 
spelen. Voor de kinderen is het altijd leuk om verschillende 
speeltuinen te bezoeken. 

i.v.m. de soms hoge temperaturen 
willen wij jou vragen om aan het 
volgende te denken: 

- Hoofdbescherming mee geven 
- Makkelijke slippers/sandalen aan 
doen. 
- Een extra setje kleding/ zwem 
kleding mee geven 
- Je kind graag insmeren met 

zonnebrand crème voor dat je naar de opvang komt. Wij smeren 
de kinderen ook in voor dat wij naar buiten gaan  

 

BUITENSCHOOLSE OPVANG (BSO) 

Activiteiten 

Moederdag 

In de vorige nieuwsbrief hebben wij aangegeven dat wij hebben 
geknutseld voor Moederdag 
maar we hebben geen 
knutselwerkjes laten zien 
omdat we het nog geheim 
moesten houden. Nu kunnen 
wij met trots laten zien wat 
kinderen voor hun mama 

hebben geknutseld. De kinderen hebben met hart en ziel 
geknutseld. 

Vaderdag 

Ook voor papa werd hard geknutseld. De kinderen hebben ieder 
naar leeftijd iets geknutseld. De kleintjes hebben een bos bloemen 
geknutseld. De oudste kinderen hebben een hanger gemaakt met 
eigenschappen en redenen waarom ze van hun papa houden. Al 
met al hebben ze prachtige cadeautjes gemaakt.  
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Buiten spelen 

Omdat het in de afgelopen periode droog en mooi weer was konden 

we genieten van buiten spelen. Wij hebben heerlijk buiten gespeeld. 

Wij zijn met het mooie 

weer dagelijks buiten 

gaan spelen. Ook 

hebben wij speeltuinen 

bezocht en met water 

gespeeld op ons terrein. 

Nu wachten we tot de 

zon weer terug komt. Daar verlangen wij allemaal naar.  

 

Binnen spelen 

De kinderen hebben ook genoten van het binnen spelen. 
De kinderen speelden met elkaar in de speelhoeken of 
samen op de chroomboek. Wij merken dat de kinderen op 
zo’n manier dichter bij elkaar komen en hechtere 
vriendschappen ontstaan. Daar zijn wij erg blij mee en 
trots op.  

 

 

 

 

Nieuw tuintje 

Wij gaan in de zomervakantie onze achtertuin opleuken 
met een nieuwe tuintje. Wij gaan die maken van geverfde 
auto banden. Daarom zijn we op zoek naar restjes verf op 
terpentine basis. Heb je restjes verf die je niet meer nodig 
hebt? Je kunt ons er blij mee maken. 

 

 

Dit is wat wij voor ogen hebben:  
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ALGEMENE MEDEDELINGEN: 

Halen en brengen  

Wij willen je erop attenderen dat de kinderen 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 van uit dat jouw kind op die dag afwezig is. Lukt het u niet voor 9:00u je kind te 
brengen 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 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 0634103263.  

Voor afmelden, ruildagen, langer blijven, etc. verwijzen wij je door 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 u dat wij een Facebook-pagina hebben waarop wij regelmatig foto's en activiteiten posten? U 
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

