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BESTE OUDERS/VERZORGERS, 

Verjaardagen kinderen/PM’ers 

KDV: 

Mei Kiara  3jaar 

BSO:   

Juni Saliha   7 jaar 

 Milan   7 jaar 

Nieuwe kinderen 

Het KDV heeft in juni Amanda verwelkomd 

De BSO heeft in mei Lucy en Rayan verwelkomd. 

Wij wensen ze allemaal een fijne opvang en veel speelplezier. 

Afscheid kinderen 

Wij hebben op het KDV afscheid genomen van Tom en Rai. Tom en Rai zijn 4 jaar geworden en gaan 
naar school. Wij wensen ze heel veel plezier in hun nieuwe omgeving. 

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). 
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ZOMERVAKANTIE 

de zomervakantie voor de BSO start per 18 juli 2022 en loopt door t/m 28 augustus 2022. OP 29 
augustus start het nieuwe schooljaar. In de school vakantie is de opvang open voor de kinderen die 
vakantieopvang in hun contract hebben afgenomen. In de zomervakantie gaan wij met de kinderen 
activiteiten doen, zoals uitstapjes, buiten spelen met water, leuke knutsel en kook activiteiten binnen 
doen. Wij vragen ouders om hun kinderen passende kleren mee te geven. Voor uitstapjes is een 
slipper niet wenselijk, graag een sandaal of een schoen laten aandoen. Wij stellen het op prijs als 
ouders kinderen vervang kleren meegeven voor het geval dat hun kleren vies of nat worden. 

De inlooptijd in de zomer vakantie voor BSO kinderen is tot 9:30u. Na 9:30 nemen we aan dat het kind 
niet komt en melden we het kind af, tenzij dat er van tevoren met de groepsleidster is 
gecommuniceerd over het te laat komen. 

Wij wensen alle kinderen die met vakantie gaan, een hele fijne vakantie en tot gouw ziens. 

KDV 

MOEDER & VADERDAG KDV 

Voor de papa’s en mama’s hebben de kinderen iets leuks gecreëerd. Voor de mama’s hebben zij een 
theepotje gemaakt met een zakje thee erbij voor de ontspanning. Voor de papa’s een snoeppotje voor 
in de auto. 

Het theepotje hebben zij beschilderd of gekleurd met wasco. Daarna is deze gevuld met een theezakje. 

Het snoeppotje hebben de kinderen beplakt met vliegerpapier en daarna met vernis afgewerkt. Het 
potje is gevuld met lekkere zoete suikerhartjes. 

THEMA DIT BEN IK 

Elke ochtend in de kring hebben wij liedjes gezongen met betrekking tot het thema Dit ben ik. Denk 
aan familie vinger of hoofd, schouder, knie en teen. Ook de liedjes twee handjes op de tafel en met de 
vingertjes waren erg geliefd, vooral bij de jongsten omdat zij geluid konden maken met hun eigen 
handen. 
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Na onze zingronde gingen wij een verhaaltje voorlezen met aanvullend de woordkaarten. Het laten 
zien en benoemen is voor jong en oud belangrijk. Middels de woordkaarten leren de kinderen hun 
lichaamsdelen benoemen, maar ook aanwijzen waar het op hun eigen lichaam te vinden is. 

Knutselen hebben wij ook gedaan, waaronder het gezicht. De opdracht was het mooi in te kleuren en 
vervolgens de gezichtsdelen te plakken op de ‘juiste’ plek. Het zijn werkelijk mooie gezichten 
geworden, elk uniek gekleurd en beplakt. 

Het ene kindje is langer dan het andere kindje en dat is leuk om te laten zien met een meetlint. Wij 
hebben de hoogte van de kinderen gemeten door ze strak tegen de muur aan te plaatsen en 
daarboven een wasknijper te knijpen. Dit was leuk om te doen, de kinderen vonden het spannend om 
tegen de muur aan te staan zodat de pm-er kon meten. 

KINDERBOERDERIJ DE STEK 

Begin mei zijn wij naar kinderboerderij de Stek geweest. Het was een prachtige dag voor een 
wandeling en gingen wat knuffels opzoeken bij de dieren. Daar hebben we mega konijnen gezien die 
bijna net zo groot waren als de kinderen zelf. Lekker zacht waren ze ook, ze bleven rustig zitten als wij 
ze wilden aaien. Achter de kippen aan rennen was favoriete bezigheid.  

Over planken heen gelopen en gekropen tussen de schapen. Bloemetjes geplukt en gevoerd aan de 
geiten. Dat was wel heel spannend, want ze kwamen ineens heel dichtbij toen ze erachter kwamen dat 
de kinderen wat te smikkelen hadden. Desalniettemin waren de kinderen heel stoer en gaven het eten 
aan de geiten. We hebben ons zeer vermaakt! Bij terugkomst voldaan en wel lekker een broodje 
gegeten en als een blok in slaap gevallen in bed.  

 



 

 
4 

VRIJ SPEL 

Voor de kinderen is het leuk om thema’s te hebben, een richtlijn waarover kinderen wat leren met de 
daarbij behorende activiteiten en knutselwerkjes die aangepast zijn aan de ontwikkeling van het kind.  

Maar vrij spel is net zo belangrijk om toe te voegen aan de dag. De fantasie op de loop laten gaan,  

kinderen zelf hun initiatief laten nemen, zien hoe de kinderen zelf hun samenspel maken en 
vormgeven. 

 

Afgelopen maand is er voor de deur gegraven en heel wat leidingen vervangen. Wat een pret hebben 
wij hieraan beleefd, want het was al te interessant om dat eens te aanschouwen. De kinderen vonden 
de graafmachine toch wel het mooiste, die bergen zand verplaatste. Zelfs de kleinste kon zijn ogen er 
niet vanaf houden. Toen waren wij wel heel blij met onze grote raampartij. 
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BSO 

De laatste week van april en de eerste week van mei was het meivakantie. Ja dan begonnen de 
kinderen van de groene groep zich af te 
vragen, waarom begint de meivakantie 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 te eten wat we van 
thuis 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 lavendelplantsoen. De kinderen hebben genoten. Daarna vaak nog even op het 
schoolplein spelen en dan was de dag alweer om. 

BUITEN SPELEN 

De maand mei en juni stonden in het teken van veel buiten spelen en genieten van de zon. Wanneer 
de zon schijnt, aarzelen wij niet om naar buiten te gaan. Dit jaar was het gelukkig vroeg in het jaar 
lekker zonnig weer en we konden al vrij vroeg in het jaar buiten spelen. Wij hopen dat het in de 
zomervakantie zonnig blijft, zodat we zoveel mogelijk van buiten kunnen genieten. Een beetje zand in 
het haar, vieze kleren of armen en benen doen niet af aan het genot dat kinderen beleven en de extra 
vitamine D voorraad die ze aanmaken. 

MOEDER- EN VADERDAG 

Voor Moederdag hebben de kinderen een mooi versierd hart geknutseld. 
De Moederdag cadeautjes zijn prachtig geworden. Wij hopen ook dat de 
mama’s er blij mee waren. De kinderen hebben er intensief en met veel 
plezier aan gewerkt. Ook voor de papa’s hebben we een Vaderdag cadeau 
geknutseld. Dit jaar was dat een parkeerschijf. We hopen dat alle papa’s er 
blij mee waren. De kinderen mochten zelf bedenken hoe ze het wilde 
maken. Sommige gingen verven en anderen wilden met wasco, stift of 
potlood inkleuren. Ze zijn heel mooi geworden  

DE GYMZAAL 

Ondanks dat wij de laatste tijd buiten spelen, gaan wij bij slecht weer naar de gymzaal. In mei hebben 
we daar ook vaak gespeeld. Hierbij hebben we diverse tikspelletjes gedaan en de kinderen mochten 
zelf bedenken wat ze gingen doen. We hebben mooie bouwwerken gezien van kussens en sommige 
kinderen gingen hockey spelen en parcours afleggen. 
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BINNEN ACTIVITEITEN: 

Wij hebben de kinderen in de maand mei geleerd armbandjes te maken van loom elastiekjes. De 
kinderen hebben het snel geleerd en nu kunnen ze makkelijk een armbandje of een ketting loomen. 

Verder zijn we op de groepen van de BSO bezig om de kinderen te leren netjes hun spulletjes op te 
ruimen. Jas, tas en schoenen op de plek waar het hoort. Dit omdat we veel spullen op de grond vinden.  
Er hangen nog diverse kledingstukken bij ons aan de kapstok die weer graag naar hun eigenaar terug 
willen. Bent u iets kwijt, kom gerust even kijken. 

DE MOESTUIN: 

In de maand mei hebben wij met de kinderen een aantal plantjes en zaden geplant. Helaas zijn de 
zaden niet allemaal opgekomen. Maar wij hebben nu een paar leuke plantjes die bloemen geven. De 
bedoeling is dat kinderen van dichtbij zien hoe planten groeien en vruchten en bloemen geven. Wij 
geven ook hiermee een signaal aan de kinderen dat wij vriendelijk omgaan met de natuur en we 
zorgen voor planten. Bloemen zijn niet voor het plukken maar om ernaar te kijken en ervan te 
genieten. 

Laatst hebben wij ook Hortensia’s en kruiden geplant om de achtertuin mooier te maken. 
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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 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. 

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

