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BESTE OUDERS/VERZORGERS, 
 

VERJAARDAGEN KINDEREN/PM’ERS 
 
BSO: 
27 april  Hanna   5 jaar 
30 april  Tyvainio  9 jaar 
 
KDV: 
8 maart  Travis  1 jaar 
13 maart Jim  2 jaar 
21 april  Emilia  1 jaar 
26 april  Rosielee 2 jaar 
 
 
 
 
 

NIEUWE KINDEREN 
Tyvainio, Romailio, Chayarrah (drie broers), Gianni, Jayden en Meliangelly 
(broer & zus) zijn nieuw gekomen op de BSO. Wij wensen alle nieuwe 
kinderen veel speel plezier. 
 
 

AFSCHEID KINDEREN 
Op de BSO hebben wij in april afscheid genomen van Rayan en Misheily. 
Rayan gaat verhuizen naar een ander deel van Almere. Misheily ging 
terug naar België. Wij wensen zowel Rayan en Misheily heel veel plezier 
en geluk in hun nieuwe omgeving.  
 

NIEUWTJES 

KDV naar het pand van de peutergroep 
In de afgelopen tijd waren de kinderen van (0-4) jaar samengevoegd. In oktober vorig jaar hebben we 
aangegeven, dat wij als verticale groep( 0-4) verder willen gaan en zo hebben wij het afgelopen half 
jaar gewerkt. Nu hebben wij twee panden. Het pand van de peutergroep is groter en ruimer en 
daarom willen wij in de maand mei met alle kinderen daar naar toe verhuizen. De keuze om eerst op 
de babygroep te draaien en niet meteen op de peutergroep is gemaakt omdat wij op de peutergroep 
geen slaapkamer hadden voor de baby’s. Nu hebben wij een slaapkamer laten bouwen. De 
Peutergroep heeft nu ook de mogelijkheid om vaker gebruik te maken van het schoolplein. Het pand 
van de babygroep blijft bestaan en hopen daar in de toekomst een nieuwe groep te kunnen starten. 
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Voorlopig blijven wij het pand gebruiken voor allerlei activiteiten. De exacte verhuisdatum wordt 
aangegeven wanneer de groep is ingericht. Wij zijn nog bezig met de laatste finishing touch. 

Drie-uursregeling: 
In de kinderopvang is er een wet dat een kinderopvang 3 uur lang mag afwijken van de BKR. BKR staat 
voor beroepskracht-kindratio. Elke opvang geeft in het pedagogische beleidsplan aan op welke 
momenten van de dag wordt afgeweken van de BKR. Kinderopvang Zonnepret wijkt 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-kindratio vereiste aantal medewerkers 
wordt ingezet. Wil je meer weten over deze regeling. Op onze website www.zonnepret.com onder 
kopje beleid- protocollen vind je het protocol drie-uursregeling. 

Beleidsmedewerker/ Coach 
Sinds 2019 zijn er in de innovatie kwaliteit kinderopvang wet (IKK) meer eisen gesteld aan de kwaliteit 
van de kinderopvang. Hiervoor dient een ervaren medewerker op een HBO niveau de medewerkers te 
coachen in hun dagelijkse taken en in hun ontwikkeling als pedagogisch medewerker. Onze 
beleidsmedewerker/ coach is Raida. Raida besteed dit jaar ongeveer 195 uur aan beleidsmedewerker/ 
coach taken op de groepen en aan het bewaken en aanpassen van beleidsstukken. Raida wordt ook 
gecoacht voor haar werk op de BSO door een externe coach. Wil je meer weten over de functie 
beleidsmedewerker coach, kun je op onze website onder het kopje protocollen het protocol 
beleidsmedewerker/ coach vinden. 

Klachten commissie, 
Wist je dat wij zijn aangesloten bij de landelijke klachten commissie? Op onze website kun je meer 
lezen over wat doet een klachten commissie en wat de stappen zijn die je onderneemt om de klacht bij 
de klachten commissie in te dienen. Wij hebben ook een interne klachten procedure. Op onze website 
onder kopje klachten kun je hier meer over lezen. 

 
ACTIVITEITEN KDV 
Het wordt steeds beter weer. En daar proberen wij van te profiteren. Als wij klaar zijn met de binnen 
activiteiten proberen wij zoveel mogelijk naar buiten te gaan. Daar is namelijk ook zoveel te 
ontdekken. Zoals hieronder op de foto, hier zie je de kinderen samen met de PM-er insecten 
ontdekken die tussen de blaadjes en het gras in kruipen. Zij bespreken wat zij zien en sommige 
kinderen durven de insecten over hun hand te laten lopen. 
 
Voor de kinderen is het ook belangrijk zich vrij te kunnen bewegen 
en te experimenteren met het lichaam. Steeds handiger worden in 
het klimmen of balans te houden op de schommel. Ook durven zij 
steeds meer uit te proberen. We spelen daarom ook wel eens op 
speelpleintjes in de omgeving die verschillende speelattributen 
hebben. 
 
Het is leuk om te zien dat de kinderen elkaar motiveren attributen 
uit te proberen, want soms kan die ene hoge glijbaan wel erg hoog 
zijn. 
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Het is lente, de bloemetjes komen op, de bomen krijgen hun blaadjes terug. Het mooie moment om 
wat leuke dieren/insecten te maken die wij associëren met de lente.  
Wij hebben varkentjes gestempeld met kurken van wijnflessen. Dat is weer een andere manier om te 
verven. 

 
De schaapjes hebben hun vacht gekregen van watten. De 
kinderen hebben het schaap eerst ingesmeerd met lijm en 
daarna de watten op de schaap geplakt. De watten zijn erg 
zacht, dat voelt fijn. 
De rupsen zijn gemaakt van eierdozen, verf, plakoogjes en 
pijpenragers. De kinderen konden de rups zelf een kleurtje 
geven met verf en een kwast. Dit zijn activiteiten die de fijne 
motoriek en de sensomotoriek stimuleert. 
 
 
 
 

Een appelboom met verse appeltjes eraan. Tijdens het 
stempelen van de appels zijn de peuters meteen mee wezen 
tellen om te weten hoeveel appels er nu in een boom passen. 
Dit is goed voor hun rekenprikkel, wat onbewust op deze 
speelse manier gestimuleerd wordt.  
 
De fantasie wordt geprikkeld doordat zij zelf hun eigen 
appelboom invullen en zelf uit de kleuren kiezen die 
beschikbaar zijn. De kleinsten hebben de boom versierd met 
hun blote handen, heerlijk uitsmeren!  
 
 
 
In april beginnen de feestdagen en we starten met Pasen. Voor de Paaslunch hebben de kinderen een 

mooie placemat versierd op hun eigen manier. Zij mochten 
hier zelf invulling aan geven. Deze placemat kon gebruikt 
worden tijdens de feestdagen thuis. Voor hun gekookt eitje 
hebben de kinderen een eierdop gemaakt met grassprietjes en 
een nepei erin. Deze was gevuld, met chocolade paaseieren en 
een chocololly, en mee naar huis gegeven als kleine verrassing 
voor de feestdagen. 
 
Op het kinderdagverblijf hebben de kinderen gezamenlijk 
geluncht. Dit werd gedaan met grote keuze aan eten zoals vers 
fruit, poffertjes, krentenbol, chocolade eitjes, etc. De kinderen 
hebben zeer genoten van deze lunch! 
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In de lente komen ook de vlinders weer tevoorschijn met de 
mooiste kleuren. Soms zie je ze vliegen, soms zitten ze 
spontaan op het hek of raam. Wij hebben eigen vlinders 
gemaakt van pasta. De jongere kinderen vonden deze activiteit 
een goede uitdaging, want de pasta is wel erg klein om goed 
vast te houden tijdens het verven. Ook hier mochten de 
kinderen hun eigen kleuren kiezen voor hun vlinders. 
 
Eind april is de koning jarig. Helaas was er dit jaar geen 
gelegenheid om naar de vrijmarkt te gaan of lekker ergens op 
een grasveldje te picknicken. Om toch een beetje in de sfeer te 
komen hebben de kinderen een muts versierd. Dit hebben zij 
gedaan met rode/witte/blauwe/oranje strookjes die zij eerst 
zelf geknipt hebben.  
 

Sommige kinderen wisten al hoe zij met een schaar moesten 
omgaan, andere kregen hierbij begeleiding. Zij krijgen dan 
eerst een peuterschaar die bijna vanzelf knipt. Als zij dit onder 
de knie hadden mochten zij een echte schaar uitproberen. 
Hierna hebben zij de strookjes geplakt op de muts met een 
lijmkwast en lijm. De jongere kinderen hebben de muts 
geverfd in de kleuren van de Nederlandse vlag. 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITEITEN BSO 

Heropening BSO 
Wij waren sinds 16 december alleen open voor kinderen van ouders met cruciale beroepen. Sinds 19 
april is de BSO weer open gegaan voor alle kinderen. Maar aan deze opening zijn wel voorwaarden 
verbonden. De BSO heeft een stappenplan samengesteld en in een aparte nieuwsbrief aan alle ouders 
van de BSO kinderen gestuurd. Mochten er hierover vragen zijn, deze beantwoorden wij graag.  

Knutselen Thema voorjaar 
De kinderen hebben voor het thema voorjaar veel geknutseld. 
De ramen van de groep zijn versiert met knutsel bloemen om 
de groep op te leuken. 
De kinderen hebben ook meegedaan aan het schilderen van 
landschapen voor het thema voorjaar, vogel nesten 
geknutseld en mooie tekeningen gemaakt. 
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Pasen 
Voor Pasen hebben wij de groep versierd met versierde Paas-
takken, en nog veel meer.  
De kinderen hebben ook veel geknutseld voor Pasen. Zij 
hebben kippen en Paashazen geknutseld, eieren gekleurd en 
mandjes gemaakt. Als voorbereiding voor de paaslunch 
hebben de kinderen een  
eierdop geknutseld. 
 
 
 

Paas lunch 

De kinderen hebben genoten van een heerlijke en gezonde 
Paaslunch. Ze waren verrast met een versierde groep, bij 
binnenkomst op de groep. Samen hebben wij genoten van 
lekker maar, vooral gezonde snacks. Daarna zijn de kinderen 
eieren gaan zoeken, wat voor hun ook een traktatie was. We 
zijn ook naar buiten geweest en hebben genoten van het mooi 
weer. De kinderen hebben al met al een leuke dag gehad. 
 

Koningsspelen 
De kinderen hebben na hun koningsspelen op school de dag 
bij ons afgesloten met spelen in het Beatrixpark. Het was 
hiervoor een prachtige dag. De kinderen hebben hier erg van 
genoten. 
 

 

 

 

Moederdag 
Van eind april t/m begin mei hebben de kinderen geknutseld voor moederdag. Zij hebben prachtige 
knutselwerkjes gemaakt voor hun moeder. 

Gymzaal en buiten spelen: 
Nu het mooi weer is gaan we weer vaker buiten spelen. Vanwege de corona maatregelen spelen de 
groepen apart van elkaar. Dit geeft de kinderen van dezelfde leeftijd de kans om naar elkaar toe te 
trekken en andere soort spelletjes te ontdekken. Grote kinderen kunnen lekker met elkaar voetballen 
of stoeien. De kleintjes krijgen de kans om te proberen te klimmen op het speelgoed huisje. Op zo’n 
manier zien wij dat de dynamiek van de groepen verandert en kinderen nieuwe vriendjes ontdekken 
en nieuwe vriendschappen ontstaan. Wij gaan bij slecht weer naar de gymzaal. Daar kunnen de 
kinderen vrij spelen, klauteren, een parcours afleggen en samen voetballen. De kinderen vinden de 
gymzaal altijd leuk. 
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Tablet moment 
Kinderen krijgen van ons 20-30 minuten de tijd om op hun tablet te spelen. Op vakantie en studie 
dagen krijgen ze meer tijd of meerdere keren om op hun tablet te spelen. Hierbij is het belangrijk voor 
ons dat kinderen kindvriendelijke spelletjes op hun tablet hebben. Spelletjes waar geweld in voorkomt 
of enge spelletjes mogen niet gebruikt worden op de groep. Wij houden dit in de gaten en spreken 
kinderen hier op aan. 

Social Media en telefoon gebruik 
Onze kinderen mogen op de opvang geen social media gebruiken. Kinderen mogen niets op facebook 
of YouTube berichten of foto’s/video plaatsen. Ook mogen ze niet bellen of gebeld worden. Wij 
verzoeken Ouders die hun kinderen willen spreken tijdens de opvang, om te bellen naar de telefoon 
van de groep. Wij verbinden hen dan met hun kinderen. Graag ook niet chatten met jullie kinderen 
gedurende de tijd dat ze op de opvang zijn. Kinderen die zich niet aan de regels houden, worden 
verzocht om hun tablet of smartphone in te leveren bij de juf. Dan krijgen ze deze terug als ze naar 
huis gaan. 

TSO 
Bij de TSO nemen kinderen hun eigen lunch mee van huis. In principe gaat dat goed en de meeste 
kinderen hebben altijd een lunch pakket mee. Wij willen ouders vragen om zo min mogelijk zoetigheid 
mee te geven. Wij moedigen kinderen aan om gezonde voeding te eten. Daarnaast vragen wij jullie om 
afspraken met jullie kinderen te maken over wat zij op eten tijdens het 10:00u. moment op school en 
wat ze moeten bewaren voor de TSO. Er zijn kinderen die alles op school eten en dan komen ze naar 
de opvang zonder eten. Daarnaast zijn er kinderen die hun lunch niet willen eten, omdat ze niet lusten 
wat er op hun broodje zit of dat ze de soort brood niet lusten. Bij ons dient het kind te eten wat de 
ouders hebben meegegeven.  

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 

http://www.facebook.com/zonnepret

