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Inleiding
Beste ouders/ verzorgers,
In deze nieuwsbrief kunt u lezen wat we in de zomermaanden hebben gedaan met
de kinderen. Ondanks corona, hebben we best veel kunnen ondernemen buitenshuis
en natuurlijk ook in ons kinderdagverblijf. We hebben heerlijke zomermaanden gehad
en nu gaan we ons klaarmaken voor het najaar en de winter. Per 1 oktober komt Ria
ons team versterken, zij is voorlopig werkzaam op de vrijdagen en als invalkracht.
Verderop stelt zij zich aan u voor.
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:
We hebben hier een fantastische zomer gehad met de kinderen! Ook buitenshuis
hebben we veel kunnen ondernemen. We zijn met de kinderen naar Poppendamme
geweest, naar het strand, het bos, de speeltuin en veel wezen wandelen. Daarnaast
is er veel buiten gespeeld in de zandbak, met de watertafel en in de zwembadjes. Na
de vakantie zijn we gestart met het thema circus en ook dat was erg leuk!

Wat gaan we doen:
We starten in oktober met het thema ‘kleuren en vormen’, gevolgd door de thema’s
‘Sinterklaas’ en ‘Kerst’. Ook gaan de 3-jarige peuters minimaal 1x per week naar de
peuterhoek.
We nemen afscheid van:
Faith, we wensen je alvast heel veel plezier op de basisschool!
We verwelkomen:
Safiya. Gezellig dat je bij ons komt spelen!

Werkzaamheden:
- Deze herfst wordt de buitenboel geschilderd;
- Er hangt een nieuw mededelingenbord in de hal;
- De kussenhoek wordt medio november vervangen.
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. Zeker gezien de
laatste ontwikkelingen.
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:
- Bij neusverkoudheid mag een kind naar de opvang komen;
- Het kind mag niet naar de opvang komen als het benauwdheidsklachten heeft;
- 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 de ouder meekomen om een ander kind te brengen
en/of te halen, dienen wel anderhalve meter afstand te houden van andere
volwassenen;
- De kinderen worden gebracht en/of gehaald door 1 volwassene;
- Alle volwassenen en (meegekomen) kinderen dienen 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.

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

Stukje ouder Commissie:
Beste ouders,
Het nieuwe schooljaar is alweer even bezig, gelukkig een rustige start, want het
‘nieuwe’ normaal, voelt steeds meer als heel gewoon.
Fijn dat ondanks alle regels, de juffen het toch steeds kunnen organiseren dat er een
bekend gezicht is voor de kindjes.
De juffen hebben bovendien hun circusfeest mooi
omgetoverd naar het thema circus, het ziet er dan ook erg
gezellig uit
!
Het lijkt nog vroeg, al liggen de pepernoten al in de
supermarkt, maar de OC is al druk bezig met het zoeken
naar schoencadeautjes voor het sinterklaasfeest.
Mocht u als nieuwe ouder interesse hebben om bij ons
aan te sluiten, dan horen wij dat graag.
Ook voor tips en/of tops staan wij open!
Groetjes de leden van het OC.
Laura, Manon, Mirte en Melanie

Team, De Zoete Inval

