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BESTE OUDERS/VERZORGERS, 

VERJAARDAGEN KINDEREN/PM’ERS 

KDV: 

Maart   Jim   3 jaar  

  Travis   2 jaar 

April  Emilia  2 jaar 

  Soheil  2 jaar 

BSO: 

Maart  Rewan  6 jaar 

April   Hanna  6 jaar 

NIEUWE KINDEREN 

BSO:  

De BSO Verwelkomde in maart en april Jishan, Yohana en Nikita.  

KDV: 

Het KDV heeft in maart Kiara verwelkomt. 

Wij wensen hen een fijne opvang en veel speelplezier. 

NIEUWTJES 

BEZETTING OP DE GROEPEN 

Wil je informeren naar de mogelijkheden om je kind extra aan te melden, een ruildag of je contract te 
wijzigen, dan verzoeken wij je vriendelijk om dit rechtstreeks via KOVnet te doen, een email te 
schrijven of je vraag  aan de leidinggevende te stellen. Medewerkers op de groep zijn niet bevoegd om 
hier toezeggingen over te doen, zij hebben immers geen volledig inzicht in de mogelijkheden. De 
leidinggevende krijgt per dag verschillende verzoeken en weet precies wat wel of niet kan. De 
medewerker op de groep kan jou onbedoeld een onjuist antwoord geven. Uiteraard worden 
verzoeken in volgorde van indienen behandeld. Heb je een vraag of wil je iets doorgeven? schroom 
niet om, tussen 9:00-12:00u., te bellen naar 06-38139408 (Nieuw nummer leidinggevende).  

BEROEPSKRACHT-KIND RATIO(BKR) 

In de kinderopvang wordt het begrip beroepskracht-kind ratio vaak gebruikt. In de kinderopvang is er 
een wettelijke toegestaan maximum aantal kinderen per beroepskracht. Dit hangt af van de leeftijd 
van de kinderen, de groepsgrootte (hoeveel kinderen aanwezig zijn), het soort opvang 
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(kinderdagverblijf of BSO) en de samenstelling van de groep. Hoe jonger een kind, hoe minder 
kinderen een pedagogisch medewerker mag opvangen. Per beroepskracht mogen: 

maximaal 3 baby’s;  

maximaal 5 kinderen van 1 tot 2 jaar; 

maximaal 8 kinderen van 2 tot 4 jaar; 

maximaal 10 kinderen van 4 tot en met 6 jaar; 

maximaal 12 kinderen van 7 en ouder. 

Het is dan bij wet verboden om extra kinderen te hebben boven het toegestane maximum. Daarom 
kan het voorkomen, dat je verzoek voor een extra dag of ruildag wordt afgewezen of nieuwe 
aanmeldingen op de wachtlijst worden gezet als de maximum toegestane bezetting is bereikt. 
Aannemen van extra kinderen op de groep is op basis van beschikbaarheid. 

DRIE UURSREGELING 

In de kinderopvang is er een wettelijke drie uursregeling. Dit houdt in dat de kinderopvang maximaal 3 
uur per dag mag afwijken van de beroepskracht-kind ratio (BKR). Tijdens die uren mogen minder 
pedagogisch medewerkers worden ingezet. Hiervoor geldt: 

De 3-uursregeling geldt voor de dagopvang. En voor de buitenschoolse opvang, echter alleen op dagen 
dat hier de hele dag opvang wordt geboden zoals in de vakantie of een studiedag.  

De afwijkende uren legt de kinderopvang vast in het pedagogisch beleidsplan. De kinderopvang kan dit 
vastleggen voor een groep of voor het hele kindercentrum.  

De buitenschoolse opvang (BSO) mag ook voor en na schooltijd en op vrije middagen maximaal een 
half uur per dag minder pedagogisch medewerkers inzetten. Dit hoeft de BSO niet vast te leggen in het 
pedagogisch beleidsplan. 

Bij onze KDV kunnen wij af wijken van de BKR tussen 8:00-8:30, van 13:00-14:00u en van 15:30-17:00 
uur. 

De BSO kan van de BKR afwijken op studiedagen en vakantiedagen tussen 8:00-9:30 en van 16:30-
18:00u 

AFNEMEN, VERLENGEN OF OPZEGGEN VAN CONTRACTEN 

Op dit moment zijn de plekken in de kinderopvang, door personeelskrapte in de markt, schaars. Heb je 
een contract bij Zonnepret en wil je het niet verlengen, geef dit op tijd  aan ons door, dan kunnen wij 
de plek aan een ander geven. Zeg je je contract op of geef je niet op tijd aan dat je je contract wil 
verlengen, dan heb je de kans dat je de plek kwijt raakt. Daarom het is belangrijk, dat je zeker bent van 
je opzegging of je contract op tijd verlengt. Bij opzegging is de plek vaak snel weer opgevuld met een 
ander kind.  

  



 

 
3 

KINDERDAGVERBLIJF 

In maart zijn wij bezig geweest met het thema ‘eet smakelijk’. Wij hebben gespeeld met verschillende 
droge etenswaar zoals rijst en pasta. Hier hebben wij later ook Paaseieren mee versierd.  

Het spelen met de pasta was 
onwijs grappig. De pasta ging in 
een tufftray waarna deze op de 
grond werd gezet zodat de 
kinderen zich vrij rondom en in de 
tufftray konden begeven. Met 
kopjes en bordjes gingen de 
kinderen uit zichzelf aan de slag. 
Vullen, legen, eten bereiden, per 
pastastukje of een hele hand vol. 

 

De pasta hebben wij gebruikt voor ons Paasei. De pasta hebben wij eerst geverfd en een weekend 
goed laten drogen. Hierna hebben wij een groot ei geverfd 
en versierd met de gekleurde pasta. 

Onze woordenschat hebben wij verrijkt met woorden die 
horen bij het thema zoals ‘bestek, mes, vork, lepel, bord, 
kom, beker’ maar ook etenswaar hebben wij benoemd. 
Hiervoor konden wij goed het eten gebruiken waar de 
kinderen mee spelen in hun keukentje. Ook tijdens het 
fruit snijden hebben wij de groente en het fruit benoemd, 
maar ook de kleuren ontbraken niet. 

In de week voor Pasen hebben wij een Paaslunch 
gehouden op de groep. Met allerlei lekkers op tafel 
hebben wij genoten van de uitgebreide lunch. 

 

Samen spelen is het leukste van alles en dat begint al op een 
jonge leeftijd. Het is zo heerlijk om te zien hoe de kleintjes 
ervan genieten. 
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Broodje smeren hoort natuurlijk ook bij het thema ‘eet 
smakelijk’. Sommige kinderen konden al smeren, met andere 
gingen wij extra oefenen. Wij smeren wel vaker samen ons 
broodje, maar nu hebben wij de nadruk erop gelegd met een 
zelfgesmeerde ‘boterham’ van karton. Met een plastic mesje 
hebben zij ze ‘boterham’ gesmeerd met ‘boter’ (lees: verf) en 
daarna beplakt met een plakje worst of kaas naar keuze. Dit 
was heel leuk om te doen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Pasen was de Koning jarig en dit wilden wij kleins vieren op 
de groep. De kinderen hebben verschillende knutselwerkjes 
gemaakt waaronder een kroontje, gemaakt van een kartonnen 
bordje. Deze hebben zij beplakt met propjes in Hollandse 
kleuren. 
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BSO 

THEMA LENTE EN PASEN 

We zijn in de maand maart druk bezig geweest met 
Pasen. We zijn begonnen met mooie paasmandjes 
te maken. Hoofd, voetjes en armpjes en het 
paasmandje.  De kinderen kregen het materialen en 
maakten hun eigen mandje met de beschikbare 
materialen. Ze volgden hun gevoel en deden wat zij 
leuk vonden. 

Zo zagen we vele verschillende mandjes gemaakt 
worden. 

 

 

 

 

 

Ook hebben we leuke paasbekers gemaakt, daar 
konden de paaseitjes in.  Het bekertje is geverfd 
en het paashaasje mochten ze zelf ontwerpen. De 
een deed dat met stift en de ander deed dat met 
papier. Er zijn mooie creaties gemaakt 

 

 

 

 

 

 

Ook zijn we creatief geweest met een paas 
landschap. Met ijsstokjes en waar moet het gras 
en waar is de lucht. Waar moeten de haasjes 
geplakt worden. Dit is voor vele nog wel lastig 
maar er zijn mooie landschappen gekomen. Het 
zijn echte kunstwerkjes geworden. 
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PAASLUNCH 

Voor de paasbrunch die wij 12 april hadden 
moesten we ook wat voorbereiden want 
we wilden graag mooie borden. Dus we 
hebben een servet geplakt op een bord en 
leuke eitjes erom heen gekleurd en 
geplakt. We hadden ook nog de discussie… 
wat was er eerst. De kip of het ei. Een 
kuiken komt uit een ei, maar hoe weten wij 
dat er in de eieren die we kopen geen 
kuiken zit. Want dat zou zielig zijn voor het 
kuikentje. 

 

 

 

 

 

Ook hebben wij echte moderne kunst gemaakt. 
Je neemt een afbeelding van een paasei. 
Daarover heen doe je tape. Dus krijg je vakken. 
De vakken verf je. Daarna haal je het tape weg 
en krijg je mooie nieuwe lege vakken en die 
kleur je in. Zou krijg je een heel mooi paasei. 

 

 

 

 

 

 

kippen leggen eieren. Daaruit komt een kuiken 
dus hebben we kuikens gemaakt die net uit een ei 
kwam. Sommige eierschalen hadden bloemetjes 
een ander had stippen en de volgende is lekker 
gekleurd.  
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Toen was het dan eindelijk 12 april en hebben we met 
alle kinderen van de BSO Pasen gevierd. Wat was het 
gezellig en hebben we met alle kinderen lekker gegeten. 
Beschuit met hagels, worstenbroodje en een mooi ei. 
Ook waren er tomaatjes, komkommertjes en 
krentenbollen. Wat hebben we een plezier gehad en 
wat hebben de kinderen genoten. Ter afsluiting hebben 
we paaseieren gezocht op het schoolplein die ze direct 
konden opeten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEIVAKANTIE 

Laatste week van april was het mei vakantie. Ja 
dan begonnen de kinderen van de groene 
groep zich af te vragen, waarom begint de mei 
vakantie in april. Het antwoord konden we er 
niet op geven. De kinderen van de 
vakantieopvang hebben een hele hoop leuke 
dingen gedaan. Zo begonnen we de dag met 
om 10 uur lekker even ons fruit eten wat we 
van huis hebben meegekregen. Daarna lekker 
gymmen in de gymzaal. Met spelletjes en 
muziek. Soms ook vrij spel. Daarna stond een 
knutsel activiteit op het programma. We 
hebben vogelhuisjes gemaakt en een 
Moederdag cadeau. Daarna gingen we lunchen en aten we pizza, pastagerecht, tosti’s, pannenkoeken, 
en hotdogs.  

Daarna even lekker vrij spelen of even op de Chromebook en andere multimedia apparaten. Omdat we 
prachtig weer hadden hebben we ook diverse uitstapjes gemaakt, onder andere naar het Beatrixpark, 
Koggepark en het Kweldergrasveld. De kinderen hebben genoten. Daarna vaak nog even op het 
schoolplein spelen en dan was de dag alweer om.  
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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 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 dan kun je bellen naar 036-8416009 of 06-43841780. 

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 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. 

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. 

 

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

