
 

Nieuwsbrief 7-2020 

Algemeen: 
Zomervakantie: 
De zomervakantie gaat al bijna van start. Willen jullie in de kindplanner aangeven wanneer uw kind 
NIET komt. Dit is handig voor de planning van de leidsters!  
Denken jullie er om extra kleding mee te gegeven en bij de peuters een handdoek en zwemkleding. 
Vooral met de warme dagen als er buiten gespeeld gaat worden met water. Een hoedje voor de zon 
is ook wel fijn. Wel graag de naam erop zetten om verwarring te voorkomen.  
 
Ruilen: 
We krijgen ruilverzoeken om dagen uit de corona periode te ruilen voor andere dagen. Hoewel het 
met de kindplanner wel lukt is dit niet de bedoeling. Voor de dagen uit de coronaperiode krijgt u 
naast uw toeslag ook uw eigen bijdrage vergoed. Die zijn dus helemaal betaald, hiermee ruilen zou 
dan gratis kinderopvang zijn waarmee u Peuter Thuis benadeeld. Wij zijn dankbaar dat u heeft 
doorbetaald tijdens de coronacrisis maar uiteindelijk hebben we toch te maken met veel 
opzeggingen, met name door ouders van de BSO die thuis werken en daardoor minder of zelfs geen 
opvang meer nodig hebben.  
 
Risicovol spelen: 

In de bijlage een stukje van onze pedagogisch over risicovol spelen. 

Teruggave eigen bijdrage: 

Als het goed is krijgt u deze week uw eigen bijdrage terug. Meer info hierover: 

https://www.svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang/ 

Babygroep: 
We hebben afscheid genomen van Cas en Finn. De volgende zijn dan alweer Benjamin, Livi en Stecey. 
Een hele hoop in een korte tijd maar wat hebben we veel plezier & een leuke tijd met jullie gehad! 
We gaan jullie missen!  
 
Dan mogen we gelukkig ook nog nieuwe kindjes welkom heten op de babygroep; Aylin, Ivy& Stieven. 
 
Kleuren leren: 
Het gaat super goed met de kleuren oefenen! Ze vinden het erg interessant en leuk. Doen jullie dit 
thuis ook?  
 
  

https://www.svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang/


Dieren op het KDV: 
Op 28-7 en 20-8 komt Andrea van Sunflower Ranche weer met een aantal huisdieren en 1 of 2 pony’s 
op het KDV. Als uw kind hier allergisch voor is, laat het ons dan weten. 
 
Peutergroepen 
 
Thema: zomer 
 
Het thema zomer gaat over zon, zee, zand en strand. In de zomer is het (over het algemeen)warm en 
schijnt de zon. Met zand kun je leuke dingen doen en het voelt zo lekker in je handen en aan je blote 
voeten. Buiten spelen, op vakantie gaan en zwemmen, komen op een speelse manier aan de orde. 
Net als je eigen schaduw en het eten van een ijsje. Met zingen, bewegen, voorlezen en knutselen 
ontdekken we samen met de kinderen ‘de zomer’ 
 
Woordjes die wij bij thema zomer gaan herhalen, zoals u kunt lezen leren we meteen het lidwoord 
aan omdat dit als kind moet worden aangeleerd aangezien hier weinig ezelsbruggetjes voor zijn voor 
later.  
De bal          Het zand         De zon          Vakantie                Het ijsje 
De schep     De zandbak    Het strand    De zwembroek    De zomer 
Het water     Spelen            Warm            Het badpak          De zee 
 
Nieuwe kindjes op de peutergroep: Viyenna 
 
In de vakantie proberen we leuke dingen te gaan doen met de kinderen, zolang het wordt toegestaan 
i.v.m. de Corona regels, zoals speeltuin bezoeken, met water spelen, kinderboerderij, etc. 
 
Peuter+ groep: 
 
Komen en gaan: 
Wij nemen deze maand afscheid van Vince, heel veel plezier en succes op de basisschool!  
 
Thema: 
We zijn de afgelopen maand bezig geweest met de thema’s: feest en zomer. We hebben geknutseld, 
activiteiten gedaan en het lokaal versierd voor het thema. Deze maand gaan we aan de slag met de 
thema’s: vakantie en ik ga naar de grote school. 
 
Samenvoegen Peuter en Peuter+ groep: 
In de zomervakantie zullen wij regelmatig de peutergroepen samenvoegen i.v.m. het aantal kinderen 
en de daardoor ontstane bezetting.  


