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Inleiding
Beste ouders/ verzorgers,
Het is zomer en de badjes hebben we inmiddels al weer meerdere malen gevuld.
Elke dag genieten we buiten van het mooie weer. Of het nu wandelen is, in de
zandbak spelen of met water, de kinderen vinden het heerlijk! In deze nieuwsbrief
kunt u lezen wat we allemaal gedaan hebben, wat we nog gaan doen en wat
belangrijke data zijn die u alvast kunt noteren!
Voor actuele zaken en de laatste foto’s kunt u onze pagina liken op Facebook en
Instagram.
Team De Zoete Inval
Wat hebben we gedaan:
De kinderen hebben begin april gewerkt rondom het thema ‘Pasen’, gevolgd door de
thema’s ‘Kunst’ en ‘Voertuigen’. Uiteraard hebben de kinderen ook weer flink hun
best gedaan om iets leuks te maken voor moeder- en vaderdag. Het is erg leuk om
met wisselende thema’s te werken. Op deze manier komen er steeds andere
onderwerpen, technieken en begrippen aan bod waardoor de kinderen (onbewust)
veel leren op verschillende manieren. In de Peuterhoek besteden we uiteraard nog
eens extra aandacht aan de thema’s, hier krijgen de kinderen uitdagender spel- en
leermateriaal aangeboden gericht op hun kunnen.

Interactief voorlezen:
Woensdag 26 juni is Leni Beijer van de Zeeuwse bibliotheek hier geweest om voor te
lezen met behulp van de vertelkoffer. Ze nam de kinderen direct mee in het verhaal
door haar innemende en leuke manier van vertellen. Zelfs de kleinsten bleven
geboeid kijken en luisteren. Ze las voor uit het prentenboek ‘Boer Boris gaat naar
zee’. Naast het voorlezen gaat het er bij interactief voorlezen juist om dat de kinderen
actief mee kunnen doen. Voordat het boek werd geopend werden de kinderen er al
op een leuke manier op voorbereid. Er werden vragen gesteld en ruimte gelaten om
het kind zelf na te laten denken. Ook tijdens het voorlezen ging het om de interactie.
Het geheel werd leuk afgesloten door het zingen van het liedje ‘Visje, visje, in het
water’.
Werkzaamheden:
- Onze nieuwe zonnepanelen zijn volop in gebruik.
- In onze sluitingsweek (tussen Kerst en nieuwjaar) zal er een nieuwe vloer
worden geplaatst.
- Onze zandbak is weer voorzien van nieuw zand.
- De slaapkamers zijn voorzien van ventilatoren, zodat de kinderen ook op de
warmere dagen lekker kunnen slapen.
- Onze vierlingwagen is geleverd, zodat wij ook veilig op pad kunnen met de
kleinsten.

Wat gaan we doen:
We starten de zomerperiode met het thema ‘Zomer’, gevolgd in september met het
thema ‘Mijn lijf’. In de zomer hanteren wij een zomerrooster, wat inhoud dat we per
dag kijken naar zowel de bezetting als de kind-aantallen. Zo kunnen we van te voren
ook uitjes plannen en leuke zomeractiviteiten op de groep. Onze medewerkers gaan
om beurten met vakantie, de eersten zijn alweer terug. Op deze manier is er altijd
minimaal één bekend gezicht op de groep. In de zomervakantie zal de Peuterhoek
niet altijd draaien, de kinderen krijgen dan andere activiteiten aangeboden.

Waterpret:
Denkt u aan zwemkleding en eventueel een zwemluier voor de komende periode?
10 jarig bestaan:
Zaterdag 18 april geven wij een feest voor alle (oud)kinderen ter ere van ons 10 jarig
bestaan op 2 januari 2020. De tijd vliegt voorbij en ineens bestaat De Zoete Inval 10
jaar!! Dit moet gevierd worden, dus hebben wij een feestcommissie opgericht om dit
te gaan realiseren. We zijn inmiddels 1 keer bij elkaar gekomen en na de zomer gaan
we verder met onze plannen. Voor nu alvast de volgende belangrijke info voor u:
- Datum: 18-04-2020
- Tijd: 10.00- 13.00 uur
- Voor wie: Alle kinderen en oud kinderen zijn welkom met hun ouders,
broertjes/zusjes, opa’s en oma’s.
- Thema: Circus
We verwelkomen:
Jane en Luna, gezellig dat jullie bij ons komen spelen!
We nemen afscheid van:
Lenn en Julia. We wensen jullie alvast heel veel plezier op de basisschool!
Team:
-

-

Alle pedagogisch medewerkers zijn
bezig met de module ‘baby’s in de
kinderopvang’.
Anna en Tim zijn getrouwd op 14 juni.

Beschikbaarheid en wachtlijst:
Ons kinderdagverblijf is aardig vol aan het lopen. Daar zijn wij natuurlijk erg blij mee
maar dat houdt ook in dat we steeds minder gelegenheid hebben om aanvragen voor
‘extra opvang’ en ‘ruilen’ te bieden.
Wij hebben momenteel een wachtlijst op meerdere dagen waaronder de dinsdag- en
de donderdagochtend zelfs tot medio augustus 2020 (do) en medio november (di)
2020!

Nazomerochtend zaterdag 14 september:
Zaterdag 14 september organiseren wij met onze OC een gezellige ‘nazomer’
ochtend voor uw kind(eren), papa/mama, broertje/zusje en opa/oma. Houdt deze
datum vrij!
Tijd van 10.00 uur tot 12.30 uur.
Locatie: De Zoete Inval
Bijgevoegd in deze nieuwsbrief het opgave formulier! We hopen op een grote,
gezellige opkomst.
Stukje ouder Commissie:
Beste ouders,
Wij zijn druk in de weer met de voorbereidingen voor het nazomerfeest. Natuurlijk
kunnen wij uw hulp daar ook goed bij gebruiken. Op het opgavestrookje kunt u
aangeven of u een hapje wilt bereiden en meenemen. Mocht u niet meer op het kdv
komen i.v.m. vakantie kunt u ons dit ook mailen:
oudercommissie@kinderdagverblijfdezoeteinval.nl
Wij hopen er samen met jullie een leuke ochtend van te maken!
Groetjes van de Ouder Commissie
Belangrijke data:
- 14-09: Nazomer ochtend
- 24-12: Sluiten wij om 17.00 uur
- 25-12 t/m 1-1: Gesloten
- 18-04-2020: 10 jarig bestaan (10.00-13.00u)
Team, De Zoete Inval

