
Nieuwsbrief start schooljaar en terugblik vakantie. 
 
Wat zijn de 6 weken zomervakantie omgevlogen. Wij kijken terug op een gezellige vakantie 
opvang. We hebben leuke en diverse activiteiten aangeboden rondom ons thema van “ice 
age tot iPhone” Op onze Facebook site heeft u vast leuke foto’s van de activiteiten voorbij 
zien komen. Ook hebben wij op de buitenramen een fotocollage per week gemaakt. Zo kunt 
u nog een beetje meegenieten van de leuke activiteiten die we samen met de kinderen 
hebben ondernomen. 
 
Het was voor iedereen een andere vakantie dan anders. Veel ouders hebben genoten van 
een vakantie in eigen land of zijn zelfs niet op vakantie geweest. Hopelijk heeft een ieder op 
zijn of haar manier genoten van de vrije tijd en het mooie weer. En kan iedereen gezond en 
uitgerust beginnen aan het nieuwe schooljaar. 
 

 

 
 
 
Uitbreiding kindplaatsen 
Wij ontvangen nog steeds veel aanvragen voor onze kinderopvang. In overleg met school en 
de GGD hebben we besloten om uit te breiden naar 120 kindplaatsen. Dit betekent voor de 
praktijk dat we de volgende verdeling hebben gemaakt. 

• Basisgroep 1   
- 4 jarige kinderen  
- 20 kindplaatsen   
- unit 1 leerplein  
- Vaste medewerkers, Salma, Amber en Carola 



• Basisgroep 2   
- 5/6 jarige kinderen  
- 40 kindplaatsen(verdeeld in 2 groepen van 20 kinderen)   
- BSO ruimte rondom het podium 
- Vaste medewerkers, Iris, Sagana, Donny, Lotte en Carola 

• Basisgroep 3  
- 6/7 jarige kinderen 
- 30 kindplaatsen(verdeeld in een groep van 10 en één van 20 kinderen) 
-  leerplein unit 2 
- Vaste medewerkers, Janny, Julian, Anika, Fleur 

• Basisgroep 4    
- 8 jaar en ouder 
- 30 kindplaatsen (verdeeld in 3 groepen van 10 kinderen)   
- unit 4 plein. 
- Vaste medewerkers Nick, Sico, Romy, Vera 

Francesca zal op alle groepen ingezet worden voor beeldende en creatieve 
activiteiten. 

Als uw kind per 31 aug. in een andere basisgroep geplaatst is, dan heeft u daar inmiddels een 
mail van ontvangen.  
 
Protocol start nieuwe schooljaar 
In de bijgevoegde link vindt u ons protocol opgesteld door de branche organisatie 
kinderopvang in overleg met het RIVM en Rijksoverheid. Let u goed op als u naar een oranje 
of rood land op vakantie bent geweest. Als uw kind geen klachten heeft is hij/zij van harte 
welkom op onze opvang. Heeft hij/zij klachten dan helaas niet.  
Het zal de eerste weken voor school en onze opvang best wel weer even spannend zijn. Alle 
kinderen weer aanwezig en het voltallige team is er ook.  Wij zijn erg alert op de 1,5 meter 
afstand tussen onze collega’s en hopen dat u dat ook bent. 
Als we samen alert blijven en onze veiligheid en gezondheid op de eerste plaats zetten dan 
gaan we met vertrouwen de komende periode tegemoet. 
https://assets.kinderopvang.nl/p/393216//files/Protocol%20Kinderopvang%20versie%2019
%20augustus.pdf 
 
 
Trakteren 
Uw kind mag ook weer bij de BSO trakteren. Wilt u zorgen voor een kleine voorverpakte 
traktatie. Het gaat er om dat we uw zoon of dochter even in het zonnetje zetten dat gaat 
voor een “grote” traktatie” . 

https://assets.kinderopvang.nl/p/393216/files/Protocol%20Kinderopvang%20versie%2019%20augustus.pdf
https://assets.kinderopvang.nl/p/393216/files/Protocol%20Kinderopvang%20versie%2019%20augustus.pdf

