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Inleiding 
Beste ouders/ verzorgers, 
De herfst is alweer een feit. In deze nieuwsbrief kunt u lezen wat we in de 
zomermaanden hebben ondernomen met de kinderen, wat onze plannen zijn voor de 
komende periode en de laatste nieuwtjes. 
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 allemaal volop kunnen genieten van de prachtige 
zomermaanden. We zijn dagelijks buiten geweest met de kinderen waar zij heerlijk 
konden spelen in de zandbak, de badjes en aan de watertafel. Ook hebben we in de 
vakantieweken weer allerlei uitstapjes ondernomen buiten het kinderdagverblijf.  
Zo zijn we met de vierling wagen op pad geweest met de allerkleinsten en gingen we 
picknicken na een wandeling met de kinderen. Daarnaast zijn we verder weg 
geweest: naar het Veerse meer, strand, bos, speeltuin en kinderboerderij. De foto’s 
spreken voor zich!  
                 

              
 

                  



Werkzaamheden: 
- Onze nieuwe zonnepanelen zijn volop in gebruik. 
- In onze sluitingsweek (tussen Kerst en nieuwjaar) zal er een nieuwe vloer 

worden geplaatst. 
- Buiten is een speciale speelhoek gemaakt voor de allerkleinsten met o.a. 

kunstgras waar ze rustig en veilig kunnen spelen. Uiteraard kunnen ook de 
oudere kinderen hierop spelen. 

- Voor binnen is er een baby-voelbord gemaakt. 
 

 

             
 
 
Wat gaan we doen: 
We zijn na de zomer gestart met het thema ‘Mijn lijf’. De kinderen leren spelenderwijs 
meer over hun eigen lichaam. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten 
activiteiten waarin alle zintuigen aan bod komen. Daarna gaan we werken over de 
thema’s ‘Familie’, ‘Sinterklaas’ en ‘Kerst’. Ook gaan de uitstapjes naar het 
Ambachtsveld met de peuters gewoon door.  
 
Mede dankzij de babycursus die onze pedagogisch medewerkers volgen, zijn we 
bewust bezig om meer activiteiten, ruimte en spelmateriaal voor onze allerkleinsten 
te realiseren.  
 
 
 
 
 
 
 



10 jarig bestaan: 
Zoals inmiddels bekend is zal ons 10-jarig bestaan op zaterdag 18 april 2020 groots 
gevierd worden. Onze feestcommissie bestaat uit: 

- Anytsa 
- Miranda 
- Bianca 
- Manon (moeder Djace en OC lid) 
- Ilse (moeder Jace). 
- Gerard (buurman kinderdagverblijf) 

Zoals jullie al eerder hebben kunnen lezen zal het thema die dag ‘Circus’ zijn. Verder 
kunnen wij u verklappen dat er een gastoptreden wordt verzorgd door een artiest …. 
Wie dat is, is nog een verrassing.  
 
 
We nemen afscheid van: 
Jeremy, Kim en Keila gaan verhuizen en Jesper, Kaley, Kevin en Teun gaan naar de 
basisschool. We wensen jullie alvast heel veel plezier! 
 
Team:  

- Kimberley is niet meer werkzaam bij ons, wij wensen haar veel plezier en 
geluk in haar nieuwe baan. Er lopen momenteel meerdere sollicitaties, we 
houden u op de hoogte. 

- Onze pedagogisch medewerkers zijn bezig met de cursus ‘baby’s in de 
kinderopvang’. Sommigen hebben deze al goed afgerond, anderen zijn 
bijna klaar. 

- 19 september was de dag van de leidster, onze medewerkers en 
gastouders kregen een attentie en wij kregen ook iets lekkers van onze 
OC. Erg leuk en lief, bedankt! 

- Chantal, onze vrijwilligster op de dinsdag, gaat ons in november verlaten. 
Zij gaat wonen en verder studeren in Dordrecht. We wensen jou daar veel 
geluk en plezier! 
 

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nazomerfeest: 
Ons nazomerfeest op 14 september was een groot succes. Naast de grote opkomst 
was het ook nog eens goed weer en waren er lekkere zelfgemaakte hapjes. De 
kinderen konden zich heerlijk vermaken met de verschillende activiteiten die werden 
aangeboden en ook buiten was er genoeg te doen met water en op het  
springkussen.  
 

   
 
 
We verwelkomen:  
Olivier, Tess, Matteo, Elon, Evi en Noé. Gezellig dat jullie bij ons komen spelen!  
 

 
 
 
Stukje ouder Commissie: 
We hebben net het jaarfeest 'Zomer' achter de rug en wat was het leuk! De kinderen 
hebben heerlijk gespeeld en gesmuld van al het lekkers. Ouders, bedankt voor de 
hapjes en de gezelligheid, dankzij jullie is het een succes geworden.  
 
December is in aantocht, het aftellen alweer bijna begonnen. Sinterklaas komt eraan! 
Natuurlijk wordt hiervan weer een feest gemaakt op het kinderdagverblijf. Wij als OC 
zullen proberen goede hulp sinterklazen te zijn en weer voor een leuk cadeautje te 
zorgen.  
 
Groetjes van de oudercommissie,  



Laura, Melanie, Manon en Mirte 
Agenda: 

- 24-12-2019: Wij sluiten om 17.00 uur. 
- Sluitingsweek: 25-12-2019 t/m 01-01-2020  
- 18-04-2020: 10 jarig bestaan 

 
 
 
Team,  De Zoete Inval 
 
 

                

 
 
 


