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Inleiding 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
Het is alweer even geleden dat u een nieuwsbrief van ons ontving. Vanwege het 
Corona-virus is er veel anders geworden, zo ook voor ons kinderdagverblijf. Van de 
één op de andere dag ging alles dicht en wat waren we blij en opgelucht dat we in 
mei weer open mochten! Natuurlijk met de nodige maatregelen en die zijn inmiddels 
gelukkig milder geworden. Deze nieuwsbrief staat in het teken van de zomer en 
hierin kunt u lezen wat we gaan ondernemen met de kinderen en natuurlijk ook wat 
we gedaan hebben. 
Als bijlage vind u de uitslag van ons jaarlijks tevredenheidsonderzoek over 
2019. 
 
Voor actuele zaken en de laatste foto’s kunt u onze pagina liken op Facebook en 
Instagram.  
 
Team De Zoete                                                                                                     
                                 
Wat hebben we gedaan: 
In januari zijn we gestart met de thema’s voeding en winter. De kinderen hebben van 
alles ondernomen zoals: knutselen, proeven van verschillende smaken, spelletjes en 
de oudere kinderen hebben gericht gewerkt met werkbladen.  
Op 16 maart moesten we sluiten en boden we alleen noodopvang aan enkele 
kinderen aan. Deze periode was onzeker en wat misten we alle kinderen! Helaas kon 
ons  tienjarig bestaan niet doorgaan op 18 april en wij hebben er voor gekozen om dit 
helemaal te laten vervallen. Op naar de vijftien jaar dan maar! 
Gelukkig mochten we op 11 mei weer volledig open gaan. We merkten dat de 
kinderen het spelen bij ons ook hadden gemist. We gingen verder met het thema 
klusjesman en er werden nog vader- en moederdag cadeautjes gemaakt. Momenteel 
zijn we bezig met het thema tuinieren. In de afgelopen periode na 11 mei hebben we 
ook alweer verschillende uitjes gemaakt. Zo zijn we naar het strand geweest, naar de 
winkel, hebben we gewandeld en hebben de kinderen al volop kunnen genieten van 
de zwembadjes en de watertafel.      
 

                        
              



Werkzaamheden: 
- Onze zandbak is weer voorzien van vers zand. 
- Na de bouwvak wordt de buitenboel geschilderd. 
- Er is een plantenbak met bankje voor de kinderen, zo kunnen zij helpen met 

tuinieren en het verzorgen van de tomaten planten.  
 

                                
 
 
Wat gaan we doen: 
Het is bijna zomervakantie en we wensen de kinderen met 40 weken opvang alvast 
een fijne vakantie, hen zien we 6 weken lang niet. Ook wensen we natuurlijk de 
andere kinderen alvast een fijne vakantie! We zijn momenteel druk bezig met het 
zomer rooster en we hopen dat we deze vakantieperiode weer leuke dingen kunnen 
ondernemen! Na de zomer starten we met het thema circus gevolgd door de thema’s 
kleuren en vormen, Sinterklaas en Kerst. Verder loopt de peuterhoek ook weer 
gewoon maar helaas mogen we nog niet naar de opa’s en oma’s bij het 
Ambachtsveld.  
 
We namen/nemen afscheid van: 
Elon en Robin, we wensen jullie alvast heel veel plezier op de basisschool! 
 
Team:   

- Stagiaire Cindy (spw 3) start medio juni op de maandagochtend, 
woensdagochtend en donderdag de hele dag; 

- Nienke zal medio juni op vrijdag gaan werken in plaats van donderdag; 
- Anytsa heeft haar HBO studie voor pedagogisch coach afgerond. Gelukkig 

werden de live-lessen vervangen door onlinelessen en kon ook het 
mondelinge examen doorgaan via Skype. 

                   
We verwelkomen:  
Bas, Davi, Elena en Ties. Gezellig dat jullie bij ons komen spelen!  
 
Corona maatregelen: 
We houden u steeds op de hoogte via de mail bij veranderingen rondom het 
Coronavirus. Gelukkig zijn de maatregelen inmiddels wat versoepelt, maar het 
betekent nog niet dat we ons nergens meer aan moeten houden. 
De anderhalve meter maatregel tussen volwassenen onderling blijft van kracht. Voor 
de kinderen zelf is er wel het één en ander veranderd, hieronder de laatste up-date: 

- Neusverkoudheid mag als het de gebruikelijke bekende klachten zijn die 
horen bij hooikoorts en astma.  



- Bij zwaren neusverkoudheid, veel hoesten en benauwdheidsklachten blijft het 
kind thuis. 

- Wanneer iemand uit het huishouden van het kind koorts (vanaf 38 C) en/of 
benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind thuis. 

- Kinderen met een lichaamstemperatuur vanaf 38 C blijven thuis of moeten 
worden opgehaald. 

- Kinderen t/m 18 jaar hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te 
houden. Kinderen die met ouders meekomen om een ander kind te brengen 
en/of te halen, dienen anderhalve meter afstand te houden van andere 
volwassenen. Alle volwassenen en (meegekomen) kinderen dienen wel achter 
de gemarkeerde streep te blijven. 

 
Verder werken wij op de groep met de ‘Beslisboom’. Deze beslisboom is ontwikkeld 
door Boink (belangenvereniging van ouders in de kinderopvang) en AJN (jeugdartsen 
Nederland) en gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM. Bij twijfel nemen wij contact 
op met de GGD. 
 
Stukje ouder Commissie: 
Beste ouders, 
 
Het schooljaar loopt weer ten einde en wat was het een bijzonder jaar! Chapeau voor 
de juffen van onze kinderen, wat hebben ze het allemaal mooi vorm gegeven en wat 
fijn dat met de maatregelen de kinderen weer mochten komen! 
 
Wat we natuurlijk ook niet mogen vergeten… De Zoete Inval bestaat 10 jaar! Helaas 
kon het feest niet doorgaan, maar we willen ze hier natuurlijk op deze wijze nog wel 

van harte feliciteren!                        

 
Wij willen jullie allemaal een fijne en gezonde zomer wensen! Mochten jullie nog tips 
of tops hebben horen wij deze graag. 
 
Groetjes de leden van het OC.  
Melanie, Laura, Manon en Mirte 
 
Agenda: 

- 09-10: Teamuitje 
- 21-11: Herhalingsdag voor EHAK en BHV 
- 24-12: 17.00 uur sluiten wij 
- 25-12 t/m 01-01: Gesloten 

 
 
Team,  De Zoete Inval 
 
 

                
 
 
 


