
 

 
1 

BESTE OUDERS/VERZORGERS, 

Verjaardagen kinderen/PM’ers 

BSO: 

21-11   Jaycelyn  7 jaar 

21-11   Sophia  6 jaar  

18-12   Gianni   5 jaar 

29-11   Danyar   7 jaar 

16-12   Davin  5 jaar 

KDV: 

14-12   Riley   4 jaar 

 

Wij wensen alle kinderen veel gezonde en gelukkige 
jaren toe. 

 

Nieuwe kinderen 

KDV 

Op het KDV zijn twee nieuwe baby’s nieuw gekomen: Max en Edwin. Wij wensen hun een fijn verblijf 
bij Zonnepret. 

BSO 

Bij de BSO zijn ook in november een aantal nieuwe kinderen gekomen. Chris Davin en Joedin. Wij 
wensen alle nieuwe kinderen veel speelplezier op de BSO. 

Afscheid kinderen 

Half december hebben wij afscheid genomen van Riley. zij is 4 jaar geworden en gaat naar school. Wij 
wensen haar veel (leer)plezier! 

Op de BSO hebben wij afscheid genomen van Romailio, Tyvainio en Chayarrah. Wij wensen hun veel 
plezier in hun nieuwe omgeving. 
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Nieuwtjes: 

Corona maatregelen 

Op 14 januari 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 24 december 2021. 

Nu dat de corona erg onder de jongere leeftijden heerst, blijven Wij op de groepen extra alert. Wij 
ventileren vaak en vragen de kinderen om vaak handen te wassen. wij houden 1,5 meter afstand van 
volwassenen. Wij vragen de ouders van de BSO om hun kinderen van de achter deur op te halen. Wij 
vragen de ouders van het KDV dringend om niet met meer dan een ouder tegelijk in de gang aanwezig 
te zijn. Wij vragen jullie om buiten op je beurt te wachten. Dit is in het belang van iedereen. Wij willen 
zoveel mogelijk voorkomen dat de groepen moeten sluiten door zieke kinderen en/of ziek personeel. 

Wij vragen ouders om voortaan een mondkapje te gebruiken bij het halen en brengen van de 
kinderen. Heb je geen mondkapje om dan vragen we je om buiten voor de deur te wachten, wij dragen 
je kind dan bij de voordeur aan je over. Wij vragen je om, in overeenstemming met de landelijke 
coronamaatregelen, bij de overdracht minimaal 1,5 meter afstand te houden van de medewerkers en 
andere ouders. 

Tegemoetkoming van de eigen bijdrage door de belastingdienst 

Alle ouders die gebruikmaken van BSO en hun factuur tijdens de sluiting volledig zijn blijven 
doorbetalen, ontvangen voor de periode 21 december 2021 tot 10 januari 2022 een tegemoetkoming 
van de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs. De tegemoetkoming is vergelijkbaar met de 
tegemoetkomingen van de vorige sluitingsperiodes. 

Ouders ontvangen deze tegemoetkoming automatisch op hun rekening en hoeven dit dus niet zelf aan 
te vragen. Het moment van uitbetaling is op dit moment nog niet bekend. Informatie hierover zal later 
volgen. 

Jaar opgave van 2021 

Begin februari zullen alle ouders een jaar overzicht ontvangen. Wij verzoeken ouders om deze goed te 
controleren en meteen aan te geven als er fouten op staan. Horen wij niets in de maand februari dan 
gaan we er van uit dat je jaaropgave juist is. 

Inzet 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 184 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. 

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. 
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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 

Seizoensgebonden (reserve)kleding 

Nu de winter is aangebroken, willen wij je vragen om je kind een sjaal, handschoenen en warme 
schoenen mee te geven. Als wij naar buiten gaan voor een wandeling dan is het fijn als de kinderen 
lekker ingepakt zijn. Denkt u ook aan seizoensgebonden reservekleding? Dit kan in het mandje van uw 
kind blijven. 

KDV 

Sint Maarten  

11 november was het Sint Maarten. De dag waarop de 
kinderen met hun zelfgemaakte lampion een rondje door de 
buurt lopen om liedjes te zingen en snoepjes te verzamelen. 
Dit jaar hebben de kinderen een mooie cilinder lampion 
gemaakt. Deze hebben zij eerst gestempeld met verf en na het 
drogen hebben de kinderen reepjes geknipt. De lampion kon 
vervolgens aan een stokje gehangen worden. 

Vrij spel 

Soms veranderen wij 
de hoeken op de 
groep om voor 
vernieuwing te 
zorgen. Bij de 
huishoek hebben wij 
een tafel met 
krukjes staan. De 
kinderen hebben zich verzameld bij de tafel en zijn echt 
in een rollenspel beland. Ze waren eten aan het bereiden 
en hebben dit samen opgegeten. Er is veel plezier op de 
groep. Soms nemen de kinderen een time-out en gaan 
solo spelen. Dit doen ze ook wel eens met een spelletje 
aan tafel of in een hoek met ontwikkelingsspeelgoed. 

mailto:oudercommissie.zonnepret@gmail.com
mailto:info@zonnepret.com
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Sinterklaas 

Een kleurrijk pietje, de kinderen hebben hun eigen invulling 
gegeven hoe zij hun eigen pietje wilden kleuren. En wat zijn dit 
toch mooie pietjes geworden. De stoomboot, waarmee 
Sinterklaas en de pieten naar Nederland komen, hebben zij 
beplakt met figuurtjes en rook gemaakt van watjes.  

 

 

Uit een speelgoedboek zijn er speelgoedplaatjes geknipt 
en deze hebben de kinderen op hun zelfgekleurde zak 
geplakt. Dit was als wensenlijstje voor de Sint gemaakt. 
Een zelf geknutselde schoen kon natuurlijk niet 
ontbreken, want als de Sint langs kwam had hij iets nodig 
om de cadeautjes in te doen. Het verkleden tot piet of 
Sinterklaas zelf was ook reuze leuk! 
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En toen naderde 5 december… Op het kinderdagverblijf hebben de kinderen het feestje van de Sint op 
vrijdag 3 december gevierd. In de ochtend bij het samenkomen ontdekten de kinderen dat hun 
zelfgemaakte schoentje gevuld was met lekkers. Onder het schoentje lag een verkleedkostuum. De 
meisjes hebben een mooi pietenpakje gehad en de jongens konden zich als Sinterklaas verkleden met 
een mijter en mantel. Vol enthousiasme hebben de kinderen zich direct verkleed en kon het feestje 
beginnen! Wij zijn in de kring gaan zitten en hebben wat liedjes gezongen. Ook hebben wij de woorden 
die bij Sinterklaas horen benoemd en herhaald. Hierna vroeg ik de kinderen mij te volgen, want er 
stond iets geks in het magazijn. Een grote, bruine zak met heel veel cadeaus. Voor wie zouden deze 
nou zijn? Uiteraard wisten de kinderen dat de cadeaus voor hunzelf waren. Zij hebben de vele 
groepscadeaus samen uitgepakt. Heel verrast dat zij waren, want het was best veel. Hierna mochten zij 
hun eigen cadeautjes uitpakken, wat een feest! Ze hebben tijdens vrijspel genoten van het speelgoed. 
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Ondertussen is Riley 4 jaar geworden en mag naar de 
basisschool toe. Zij is 4 jaar bij Kinderopvang Zonnepret 
geweest en wat zullen wij haar missen! Zij heeft de 
kinderen getrakteerd en zij hebben innig afscheid 
genomen van elkaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerst 

Tussen Sinterklaas en Kerst hebben de 
kinderen niet veel geknutseld meer. Dit is 
bewust gedaan, omdat er heel veel drukte 
(feestdagen) is geweest sinds het begin van 
november en dat zorgt natuurlijk voor veel 
prikkels bij de kinderen. Om wat meer tot 
rust te komen hebben zij nog een mooie 
kerstboom gemaakt.  
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BSO 

Al een paar jaar kampen we in de herfst en winter periode met corona maatregelen en corona sluiting. 
Maar steeds slagen wij erin om toch nog veel leuke dingen met de kinderen te doen. De kinderen 
genieten van allerlei activiteiten. Wij sporten en bewegen veel. Zowel binnen in de gymzaal als buiten. 
Op de groepen doen wij veel knutsel activiteiten en spelen de kinderen vrij in de hoeken. Wij proberen 
de laatste tijd het gebruik van de Chromebook te beperken tot de rust momenten. Wij doen dit om de 
kinderen aan te moedigen om andere dingen te ondernemen en met elkaar te spelen. De kinderen 
hebben uiteindelijk veel meer plezier als ze met elkaar spelen en met elkaar dingen ondernemen. Hier 
onder vindt u de activiteiten van onze thema’s. 

Sint maarten  

We begonnen de maand november met 
Sint maarten. Begin van de maand zijn 
we begonnen met de liedjes te oefenen. 
We zijn op de twee groepen sint maarten 
gaan lopen. Daarna gingen we ook nog 
even zingen bij het Kinderdagverblijf. Dit 
was reuze gezellig. Een aantal kinderen 
hebben een mooie lampion gemaakt.  

 

 

 

 

 

Onze creativiteit 

De kinderen van de BSO zijn weer creatief 
aangelegd. We maken van alles. We verven, 
we vouwen met blaadjes. We hebben met 8 
kinderen een hele grote vlinder gemaakt. 
Ieder deed een stukje en daarna hebben we 
de vlinder in elkaar gezet. Het resultaat mag 
er zijn.  
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Sinterklaas 

Na Sint maarten kwam gelijk sint en zijn 
pieten het land binnen. We hebben heel 
vaak het sinterklaas journaal gekeken. 
Ozosnel was jarig en baby piet was mee 
met zijn ouders naar het werk. Ozosnel 
is het paard van sinterklaas, dus hebben 
we wortels gemaakt. Ze zijn prachtig 
geworden. Wat was het een spannende 
tijd. We hebben pepernootjes 
gebakken. Waar we heerlijk van 
gesmuld hebben. 

En toen was het 3 december en zou de 
sint en zijn pieten bij ons komen? Heeft 
hij heeft hij aan ons gedacht… en ja 
hoor. Op de groene groep was het een 
rommel. Alles overhoop en overal 
pepernootjes. En een flinke berg 
cadeautjes. Wat zijn wij verwend.  
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Kerst 

Na de sint gingen we gelijk door naar de kerst. Op de blauwe groep hebben de kinderen zelf de 
kerstboom opgezet. De kinderen waren heel goed aan het samenwerken. Met 7 kinderen zijn ze bezig 
geweest met onze prachtige boom. Op de groene 
groep hebben we zelf een kerstboom gemaakt 
met ballen, kaarsjes en sterren. De sterren 
hebben we gevouwen via een filmpje op youtube. 
Want we wisten niet hoe dat moest. Zo hebben 
we het internet nuttig gebruikt. Ook hebben we 
kerstboompjes geknutseld.  

 

Helaas moesten wij een week voor de vakantie 
dicht vanwege de lockdown. Wat heel jammer 
was en wij ons weekje voor de kerst niet leuk en 
sfeervol konden afsluiten.  

 

 

 

 

Vrij spel en de gymzaal 

Nu het minder mooi weer is spelen 
we veel in de gymzaal. We doen bal 
spelletjes, klimmen en klauteren. We 
rennen en spelen tik spelletjes. De 
kinderen genieten er zichtbaar van.  

Ook spelen we bij droog weer nog 
steeds buiten. Binnen als de kinderen 
vrij spelen wordt er veel gebouwd, 
getekend en in de poppenhoek 
gespeeld.  
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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

