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BESTE OUDERS/VERZORGERS, 

Verjaardagen kinderen/PM’ers 

KDV: 

Isaac september  3 jaar 
Jelisah september 3 jaar 

BSO:  

Meva september 5 Jaar 
Fiza september  5 jaar 
Karima oktober 7 jaar 
Jáimily  oktober 6 jaar 
Yohana  oktober 8 jaar 

Nieuwe kinderen 

Wij hebben in de maanden september & oktober Talia, Jannah, 
Kýary, Noor, Zainab, Fadhel, Omer, Meyra en Ahlam 
verwelkomd.  

Wij wensen ze een fijne opvang en veel speelplezier. 

Mededelingen 

SLUITINGSDAGEN DE KOMENDE PERIODE: 

Pakjesavond: op maandag 5 december sluit de opvang om 17:00 u. wij verzoeken je vriendelijk om 
jouw kind op tijd op te halen. 
2e kerstdag: wij zijn op tweede kerstdag gesloten. 
Kerstsluiting: Kinderopvang Zonnepret sluit zijn deuren de laatste week van het jaar. Wij zijn dan van 
26 December t/m 1 januari dicht. Wij openen weer op maandag, 2 januari 2023. 

PRIJSVERHOGING 
Zoals elk jaar, zullen de prijzen van de kinderopvang ook dit jaar stijgen. In de laatste week van 
november zullen wij de nieuwe prijzen bekend maken. Wij zullen hierover een brief aan alle ouders 
sturen. Het is belangrijk om prijswijziging door te geven aan de belastingdienst, zodat de 
belastingdienst de vergoeding bepaald volgens het nieuwe tarief, anders blijf je de bijdrage volgens 
het oude, lagere, tarief ontvangen. 
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KANDIDATEN VOOR DE OUDERCOMMISSIE 
Onze oudercommissie is op zoek naar leden voor onze oudercommissie. Vier keer per jaar komen ze bij 
elkaar en daar komen steeds weer hele positieve dingen uit voort.  
Zowel de oudercommissie als de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen participeren 
bij belangrijke onderwerpen betreffende opvang van hun kind(eren). Om je inbreng als ouder te 
kunnen waarborgen, heeft Kinderopvang Zonnepret een oudercommissie die bestaat uit ouders van 
kinderen uit verschillende groepen. De taak van de oudercommissie is het behartigen van de 
gemeenschappelijke belangen van kinderen en ouders, door mee te praten over het beleid en de 
dagelijkse gang van zaken van het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang.  
De oudercommissie praat mee over kwaliteit, pedagogisch beleid, openingstijden, 
klachtenbehandeling, veiligheid/gezondheid en eventuele prijswijzigingen. 
Vind je het leuk om een lid te worden van onze oudercommissie? Je kunt dit aangeven bij de 
leidinggevende of door een email te sturen naar info@zonnepret.com. 

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. 

mailto:info@zonnepret.com
https://www.zonnepret.com/wp-content/uploads/2021/03/Protocol_extra_opvang_en_ruildagen_versie_2020.pdf
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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. 

Terugblik op de activiteiten van het KDV 

In september begonnen wij met het thema ‘ik en mijn familie’. Ouders 
werden gevraagd een foto te sturen van het gezin/de familie, omdat één 
van de knutselwerkjes een fotolijstje maken was. 
De kinderen mochten hun eigen fotolijstje versieren. Hier werd de foto 
opgeplakt. De foto’s hingen aan een lijn op de groep, voor de kinderen te 
bezichtigen. Met regelmaat werden de familieleden opgenoemd al 
wijzend naar de foto. Tijdens kringmomenten haalden wij de foto’s van de 
lijn en bespraken deze met de kinderen. Zij konden om de beurt vertellen 
over hun gezin/familie. 
 

 
We hebben onze eigen huisjes gemaakt door deze te versieren met 
wasco, plaksels en vervolgens uitgeknipt. Sommige kindjes hebben 
vaker geknipt en konden dit vrijwel zelfstandig. Andere kinderen 
hebben wij ondersteuning gegeven en laten zien hoe je het meest veilig 
kan knippen. 
 
Bij deze knutsel past het liedje ‘In Holland staat een huis’ er goed. 
 
 
 

 
Knippen is een goede activiteit om de fijne motoriek en hand-oog 
coördinatie te stimuleren. De kinderen vinden het dan ook altijd leuk 
om te knippen, ook al is het om strookjes te maken. Hier waren de 
kinderen bezig om een kinderwagen te knutselen van papier. Een cirkel 
door de helft geknipt en met twee kwarten over elkaar plakken om de 
basis van de wagen te maken. Deze is vervolgens versierd middels verf, 
wielen eronder en klaar! 
 
Bij deze knutsel past het liedje ‘familievinger’ goed. 

http://www.facebook.com/zonnepret
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Stropdasjes horen erbij. Het is eigenlijk niet meer in te denken dat 
alleen papa’s stropdassen dragen en deze elke dag naar kantoor om 
moeten. Tegenwoordig kan iedereen een stropdasje dragen, maar 
netjes staat het altijd. Hier hebben de kinderen een stropdasje 
versierd. Ze hangen mooi op de groep! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De herfst is begonnen en dit lieten wij zien door een egeltje te 
stempelen met een vork. Auw auw, wat een scherpe stekels zijn er 
gemaakt! Maar goed opletten als je de mooie kunstwerkjes gaat 
bekijken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met een appeltje hebben de kinderen pompoentjes gestempeld. Dat was grappig! Nu eten wij ze niet, 
maar knutselen wij ermee. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Zijn ze niet schattig geworden?!  
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Terugblik op de activiteiten van de BSO 

September was voor de kinderen de maand van na zomeren. Wij hebben zoveel mogelijk buiten 
gespeeld om van de laatste zonnestralen te genieten. Bijna tot het einde van de maand is het ons 
gelukt om dagelijks buiten te spelen. 

HET THEMA HERFST 

Aan het eind van september zijn wij gestart met het thema Herfst, wij 
zijn begonnen met het versieren van het lokaal, raamschildering 
maken, de muren bekleden met mooie teken en kleur platen gemaakt 
door de kinderen en knutselwerkjes maken. De kinderen hebben 

mooie paddenstoelen en pompoenen 
geknutseld. Ook hebben zij mooie uilen 
geknutseld. Deze uilen zijn daarna gebruikt 
voor een vervolg knutsel activiteit in de herfstvakantie. Wij zagen de 
kinderen erg genieten en zich ontwikkelen.  
 
 
 
 

DE HERFST VAKANTIE 

Wij hebben in de herfstvakantie veel ondernomen. De kinderen konden veel 
knutselen. Zij mochten in groepen landschap schilderijen maken. Zij kregen 
de opdracht om zelf te bedenken wat ze voor het thema herfst wilden doen 
en welke materialen ze willen gebruiken. Met zulke opdrachten zien wij hoe 
kinderen grote fantasie hebben en best veel kunnen. De kinderen kwamen 
met super leuke ideeën en gebruikten verschillende materialen. De 
resultaten zijn geweldig geworden. 
Daarnaast hebben wij geknutseld voor halloween.de kinderen hebben leuke 

vleermuizen geknutseld en wij hebben het lokaal ermee versierd. de 
kinderen konden zelf vanuit een mal de vleermuis overtrekken, knippen 
en het lijfje van wc rol verven. Het zijn best veel handelingen en het ene 
kind heeft minder hulp nodig dan de ander, maar al met al het is best 
knap wat kinderen allemaal kunnen. Wij zien ook de trots bij de kinderen 
wanneer ze zoiets maken. Ook zijn ze trots wanneer ze zien dat de juf met 
hun knutselwerkje het lokaal versierd. Maar er zijn ook kinderen die het 
meteen mee naar huis willen nemen, om hun eigen kamer mee te 
versieren, of als cadeau aan mama of papa te geven. 

DE GYMZAAL 

Wij zijn in de herfstvakantie gestart met vaker naar de gymzaal te gaan. 
Het weer wordt minder aantrekkelijk om buiten te spelen. Dus met 
onstuimig weer spelen we altijd in de gymzaal. Wij gingen elke dag naar 
de gymzaal. In de herfstvakantie konden de kinderen klauteren, 
schommelen en een parcours afleggen. De kinderen vonden het geweldig 
om daar te spelen. 
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HALLOWEEN VIERING 

Na lang wachten en lang voorbereiden is het Halloween. De kinderen 
mochten hun verkleedkleren mee nemen. De juffen hebben al van tevoren 
allerlei hapjes voorbereidt. Wij hebben Halloween de hele middag gevierd. 
De kinderen mochten zich meteen verkleden nadat we ze van school hebben 
opgehaald. Daarna zijn we aan tafel gegaan. We zijn gelijk gestart met een 
eetbare knutsel activiteit. Ieder kind mocht een paddenstoel maken van 
tomaten en eieren. De paddenstoelen werden 
versierd met mayonaise stipjes. Daarna mochten 

de kinderen hun paddenstoel opeten en kregen ze een broodje met 
hotdogs erbij. Voor de kinderen was dat een feestje. Daarna zijn we naar 
het andere lokaal gegaan waar zij een disco konden houden met veel 
hapjes & snacks tussen door. Halverwege hebben wij een popcorn 
workshop gehouden. De kinderen konden kijken hoe wij popcorn poffen. 
Dat was interessant en leerzaam voor de jongere kinderen. De kinderen 
hebben erg genoten van de viering. 
 
Nu oktober achter de rug is gaan wij richting de feestdagen. November en december zijn heel leuke 
maanden. Wij doen heel veel activiteiten voor de thema’s Sint maarten, Sinterklaas en kerst. Wij 
hebben voor Sintmaarten lampionnen met de kinderen geknutseld. Sinterklaas blijft elk jaar een 
spannend thema. Nu zien we de spanning al bij de kinderen. Natuurlijk gaan wij ook op de groepen 
sinterklaas vieren. Op naar de laatste twee maanden van het jaar met leuke tijden en activiteiten met 
de kinderen. 
 
 
 
 
Lieve groetjes, 

Het team van kinderopvang Zonnepret 


