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BESTE OUDERS/VERZORGERS, 

Verjaardagen kinderen/PM’ers 

KDV: 

 Augustus Max 1 jaar 

Amiira 3 jaar 

BSO:   

Augustus Jishan  5 jaar 

  Nikita 7 jaar 

Nieuwe kinderen 

Wij hebben in de maanden  juli & augustus Aayat en Renée 
verwelkomd.  

Wij wensen ze een fijne opvang en veel speelplezier. 

Afscheid kinderen 

Op het KDV hebben wij in de maand augustus afscheid genomen van Travis en Soheil. 
De BSO heeft afscheid genomen van Hanni, Ester, Meliangelly, Jayden en Piotr. 
Wij wensen ze heel veel plezier in hun nieuwe omgeving. 

Mededelingen 

HOOFDLUIS 

Nu dat het schooljaar is begonnen, komt het vaak voor dat kinderen hoofdluis krijgen. Wij verzoeken je 
vriendelijk om je kind te checken op hoofdluis en dit te behandelen als je kind hoofdluis heeft 
opgelopen. Om verspreiding te voorkomen mogen kinderen niet naar de opvang komen als ze niet 
worden behandeld. 

BBL STAGIAIRE 

Vanaf 1 september gaat Tamisha, onze stagiaire van vorig jaar, haar stage bij ons afmaken als BBL 
stagiaire. Tamisha is in haar laatste jaar en heeft nog maar paar maanden tot ze afstudeert.  
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Tamisha mag 100% ingezet worden in aanwezigheid van een gediplomeerde collega. Zij zal zowel op 
het KDV als de BSO werken 

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

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.  

AFMELDINGEN EN CONTACT 

Heb je vragen over je kind van het KDV dat op de groep aanwezig is dan kun je bellen naar  
036-84 16 009 of 06-43 84 17 80. 

Heb je vragen over je kind van de BSO dat op de groep aanwezig is, 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 op werkdagen 
zo snel mogelijk in behandeling genomen. Voor regels over extra opvang en ruildagen kun je ons 
Protocol extra opvang en ruildagen op onze website raadplegen. 

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. 

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. 

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. 

https://www.zonnepret.com/wp-content/uploads/2021/03/Protocol_extra_opvang_en_ruildagen_versie_2020.pdf
http://www.facebook.com/zonnepret
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Terugblik op de activiteiten van het KDV 

In juli begon de zomervakantie. Wij hebben het thema ‘Oef, wat is het warm’ gehad. Elke dag in de 
kring het verhaaltje dat hoort bij het thema. Het verhaaltje ging over de papa van Guusje en Gijs die 
het zwembad te koud heeft gevuld, waardoor Guusje en Gijs een oplossing moesten verzinnen om 
toch in het water te kunnen; met regenlaarzen aan! Leuk verhaaltje waar zelfs de kinderen van de BSO 
stil voor blijven tijdens het voorlezen. 
 
Op sommige dagen was het zo warm, dat we helaas niet naar 
buiten konden. Wél konden wij in onze airconditioned ruimte 
vertoeven en hier activiteiten doen als knutselen, van de 
glijbaan glijden, verven of gewoon lekker vrij spelen. Soms 
was het ook erg lekker om met water te spelen. Badjes 
gevuld en de waterspuiters erbij. Wat een succes was dit! 
Zowel BSO als KDV kinderen konden hun geluk niet op. 
 
Deze vakantie hebben wij ook geknutseld. We hebben ijsjes, 
strandballen, bootjes en strandemmertjes gemaakt. De ijsjes 
werden beplakt met vlieger papier, de strandballen werden 

met mooie kleuren 
ge(vinger)verfd. De bootjes zijn beplakt met figuurtjes en de 
strandemmertjes zijn versierd met zand en een schepje/harkje. 
 
Binnenspelen met zand is erg leuk! Vooral als je er mee mag 
knutselen. De kinderen namen de tijd om het zand te strooien 
over hun emmertje. Het spelen met zand was stiekem leuker 
dan de rest van de activiteit. 
 
De bootjes mooi beplakt met verschillende kleuren cirkels. De 
bootjes hebben deze zomer het raam met strand leuk versierd. 
 
 

 
Bzzzzzzz! De kinderen waren bezige bijtjes op de groep en 
hebben deze ook geknutseld. Het zag er heel leuk uit! 
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Begin september beginnen wij met warme maaltijden tijdens 
lunch. Deze maaltijden zullen vegetarisch of halal aangeboden 
worden. In augustus mochten wij proeven en dit viel goed in 
de smaak. 
 
De maaltijden zijn erg gevarieerd, dus de kinderen proeven 
van alles! Er zijn in de maaltijden heerlijke groenten verwerkt. 
In de ene maaltijd zijn de groenten mooi te zien, in de andere 
maaltijd zijn ze verwerkt in bijvoorbeeld de pastasaus. 
 
Wij hebben een weekmenu samengesteld en willen nu samen 
met de kinderen ontdekken welke maaltijden geliefd zullen 
zijn. Zo komen wij tot een door de kinderen samengesteld, 
gevarieerd en gezond weekmenu. 

Terugblik op de activiteiten van de BSO 

Op de BSO begon 18 juli de zomervakantie. Het was heerlijk weer. Dus we zijn heel veel buiten 
geweest en heel veel speeltuinen en parken 
bezocht. Er gingen de eerste weken veel 
kinderen op vakantie, dus zijn we ook wel eens 
samengevoegd met het KDV. Ook daar hebben 
de BSO kinderen veel plezier beleefd.  
Aan het begin van de zomervakantie hebben 
wij de kinderen betrokken bij het kiezen van 
het thema voor de zomervakantie. De 
Kinderen wilden graag iets met dieren en 
planten knutselen, daarom hebben wij het 
thema flora en fauna Bedacht. Wij hebben 
heel veel geknutseld.  
Wij zijn gestart met mooie bloemen te 
knutselen, want die zijn er in de zomer. 
Bloemen in alle kleuren. We hebben 
verschillende technieken gebruikt bij de bloemen. Daarnaast hebben wij buiten bloemen geplant om 
ons achtertuin mooi te maken en zodat de insecten kunnen eten. 
 

Ook hebben we mooie insecten gemaakt. Dit was 
nog best lastig want hoe ziet zo’n diertje eruit. Een 
mooi lijfje maken, kostte wel wat concentratie.  
Hoe maken we de vleugels, dat waren allemaal 
vraagstellingen die langs kwamen. Maar creatief 
bezig zijn is heel erg leuk  
 
 
Ook leven er dieren in het water. Dus hebben wij 
onze eigen vissenkom gemaakt. Met waterplantjes 
en hele mooie vissen. Hierbij hebben wij gebruik 
gemaakt van verf en papier. Ook hebben we hele 
mooie vissen gemaakt voor aan de muur van het 
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lokaal.  Het eind resultaat mag er zijn . ook hebben wij krabben en zwanen geknutseld. Al met al 
hebben wij deze zomer heel veel plezier gehad van het knutselen en leren over het thema en ook 
allerlei knutsel technieken. 

 
Eten en drinken 
Ook voor het eten en drinken mochten de kinderen 
kiezen. Wij hebben samen een week menu gemaakt 
en de kinderen mochten kiezen wat ze wilden eten. 
Wij hebben veel lekkere dingen gegeten, zoals pizza, 
tosti, koekjes gebakken en heel veel ijs gegeten. We 
hebben ook hotdogs gegeten en pasta gerechten. De 
kinderen kwamen al binnen en begonnen gelijk te 

vragen wat we gingen eten die dag. We hadden ook 
brooddagen en warme maaltijden voorbereid. 
Koekjes bakken en versieren was erg leuk. Dat was 
erg leuk met de verschillende deegvormpjes. We 
hebben gesmikkeld en gesmuld.  
 
 
 

Buiten spelen 
Omdat het zo warm was hebben we ook een aantal dagen lekker buiten gespeeld met water. Elkaar 
nat maken was best leuk. Wat een plezier was het. Het was zo warm dat we zelfs in de schaduw 
moesten blijven omdat de zon zo krachtig 
was. Op sommige momenten hebben we 
lekker binnen gespeeld bij het 
kinderdagverblijf omdat daar de airco lekker 
zijn werk deed. We konden op elk moment 
drinken en hebben ook water drink 
wedstrijdjes gehouden. Want de BSO 
kinderen willen altijd winnen. Ook hebben 
we op grote papieren op de grond geverfd. Er 
kwam gewoon ware kunst te voorschijn.  
 
De zes weken zomer vakantie zijn 
omgevlogen met de bezoekjes aan de vele 
speeltuintjes die Almere rijk is. 
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De gymzaal 
Uiteraard mag onze gymzaal niet vergeten worden want wij hebben 3 dagen in de week lekker in de 
gymzaal gespeeld. Elke ochtend starten wij onze dag na het 10 uurtje met gymmen. De kinderen 
konden daar vrij ravotten en met elkaar spelen, Parcours afleggen en schommelen en veel meer.   

 
 
 
 
op naar het volgende schooljaar met nieuwe thema’s en veel plezier. Ons volgende thema zal de herfst 
zijn 
 
 
 
 
 
Lieve groetjes, 

Het team van kinderopvang Zonnepret 


