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Contact 

kinderopvang 

Katelijne Robben 

katelijne@kinderopvangikke.nl 

024-2050510  

Contact BSO 

Bob Maassen 

bob@degroenebso.com  

024-3737588  

 

 

Contact OC 
 

Jenny van der Meer 
Saskia Delis 

ocikkeookzonnewende 

@gmail.com 

NIEUWSBRIEF 
oktober 2018 

 
De oudercommissie van De Zonnebloem bestaat op dit moment uit twee 
personen. Voor een goede vertegenwoordiging, zijn er echter meer le-
den gewenst! 
 
Heeft u interesse in deelname, of vragen over wat de OC voor locatie 
De Zonnebloem betekent, wat u hier zelf in zou kunnen betekenen of 
bent u gewoon benieuwd?  
 
Mail dan vooral naar ocikkeookzonnewende@gmail.com.  
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Oktober 2018 

Babygroep: 
 
Dag lieve papa’s en mama’s,  
Wat hebben we een prachtige zomer achter de rug. Een zomer waarin we het 
record verbroken hebben met de heetste  dagen van het jaar. Kinderen die 
vrolijk in een korte broek en shirtje kwamen spelen bij de Zonnebloem. Spe-
len met water en zand, lekker kliederen en nat worden. Het kan allemaal, en 
wat een pret hebben de kinderen gehad! Een terug blik van een zomer waarin 
we veel leuke en mooie activiteiten hebben kunnen uitvoeren met de kinde-
ren. Leuke knutselwerkjes die we op de groep hadden hangen. 
 
Nu de blaadjes weer van de bomen vallen en het weer kouder, wordt komt 
de herfst er weer aan. Een seizoen waarin het veel regent en het koud is. De 
groep die wordt om getoverd in een herfst sfeer. 
Activiteiten die we gaan doen met de baby’s en dreumesen. 
Voorbeelden van de activiteiten: Blaadjes verven, dennenappels verven,  pa-
rapluutjes vervenen en nog veel meer leuke activiteiten. Het weer buiten 
heeft ook zijn voordelen bij de Zonnebloem. De leukste maanden van het 

jaar komen weer in het vooruitzicht.  
Sinterklaas, kerst, oud en nieuw. Dit zijn de leukste maar ook de drukste tij-
den van het jaar. Gezellig met z’n alle liedjes zingen en feest vieren. Een tijd 
met veel cadeautjes, lekkernij en liefdevolle mensen bij elkaar.  
 

Peutergroep: 
 
De zomer is alweer voorbij, maar wat hebben wij het leuk gehad. 
We hebben met zijn allen lekker veel met water gespeeld, deze verkoeling 
hadden we wel nodig met deze warme zomerdagen. 
Veel kindjes zijn ook op vakantie geweest dus daar hebben we ook lekker veel 
over gekletst. Op de groep hebben we ook lekker ijsjes gemaakt en natuurlijk 
ook opgesmikkeld. Helaas kwam aan deze tijd ook een eind en worden de da-
gen wat frisser. 
Wij zijn dan ook begonnen aan het thema voertuigen met de peuters. De peu-
ters zijn hier altijd veel mee bezig en je kunt hier heel veel leuke dingen mee. 
We hebben al een racebaan gemaakt op de groep, met auto’s door scheer-
schuim heen gereden en leren tellen met de parkeergarage. Kortom, allemaal 
leuke activiteiten en er komt de komende weken nog meer. 
 
De komende tijd gaan wij het thema voertuigen afsluiten en gaan wij onder-
tussen ook beginnen aan het thema herfst, wij zijn hiervoor al naar het bos 
geweest met de kinderen. Nu kunnen we de groep mooi gaan versieren en er 
weer een gezellige tijd van maken. 
 
 

 
Op de babygroep vieren 
we nog een paar verjaar-
dagsfeestjes dit jaar:  
 
Bowie wordt op 22 okto-
ber 2 jaar 
Joél viert op 9 november 
de 2e verjaardag en Lucie 
(23 november) en Olivier 
(8 december) worden 1. 

Beste ouders/ verzorgers,  
 
Op deze manier wil ik jullie laten weten dat ik een andere weg in ga slaan en 
dat 24 oktober mijn laatste werkdag op het KDV van de Zonnebloem is en dat 
26 oktober mijn laatste werkdag bij BSO de Beuken zal zijn. In de korte tijd 
dat ik hier heb gewerkt, heb ik toch een band opgebouwd met de kinderen en 
ik ga ze dan ook stiekem wel missen!  
Mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik het graag.  
Vriendelijke groeten, Robin 

B e s t e 
ouders,  
 
M i j n 
naam is 
Me l i s sa 
P h i -
fe rons , 
ik ben 
26 jaar 
en woon 
samen met mijn vriend in 
Nijmegen. Sinds begin 
oktober ben ik gestart op 
de peutergroep en zorg ik 
met veel plezier voor jul-
lie kinderen.  Ik heb hier-
voor een aantal jaar op 
een buitenschoolse op-
vang, Peutergroep en kin-
derdagverblijf gewerkt. 
Omdat ik heb gemerkt 
dat ik niets leuker vind 
dan werken met kinde-
ren, ben ik blij met deze 
nieuwe uitdaging. Ik heb 
er heel veel zin in en vind 
het erg leuk om jullie 
kinderen te leren kennen. 
Tot ziens op de peuter-
groep en als je verder 
meer vragen hebt, dan 
hoor ik deze graag!  
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Mijn naam is Jennifer 
Trumpler, ik ben 19 jaar 
oud. 
 
Samen met mijn vader en 
broer woon ik in Cuijk. 
Ik volg de opleiding 
“ G e s p e c i a l i s e e r d 
Pedagogisch Medewerker” 
op het ROC en zit in mijn 
2e leerjaar. Dit schooljaar 
loop ik stage bij De Groene 
BSO: Op donderdag bij de 
Zonnebloem en op vrijdag 
ben ik bij De Beuken.  
 
Voorheen heb ik ook op 
verschillende BSO’s stage 
gelopen en vind het keer op 
keer erg leuk. Vooral hoop 
ik nog meer ervaring op te 
doen en ik verwacht dat ik 
hier veel ga leren. 
 
Groetjes, 
Jennifer 

 
 

Oktober 2018 

Wij zijn bezig met het thema “fotografie”.  
De kinderen maken zelfportretten en deze  
worden versierd.  
In december staat weer een leuke activiteit  
op de planning, waarover jullie spoedig  
meer informatie ontvangen. Deze zelfportretten  
zullen hier (letterlijk) mooi aan bijdragen! 
 
 
 
Het is natuurlijk inmiddels ook herfst. Met de kinde-
ren worden de ruimte en thematafel aangekleed en 
versierd.  
 
 
 
   
 
 
 
Helaas blijft “ons atelier” nog een tijdje in gebruik 
door een klas van de Lanteerne. De verbouwing duurt, 
zoals de planning er nu naar uit ziet, nog tot eind no-
vember.  
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Sluitingsdagen 2018 
 
De kinderopvang is dit jaar nog gesloten tijdens de jaarlijkse 
Kerstsluiting: Maandag 24 december 2018 t/m woensdag 2 ja-
nuari 2019. 
 
De BSO is ook gesloten in deze periode maar gaat één dagje 
eerder open. De sluiting is van maandag 24 december t/m dins-
dag 1 januari 2019. 
 

Het ouderportaal van Konnect 
 
We zijn onlangs gestart met het ouderportaal van Konnect. We 
hopen dat alles voor u soepel verlopen is. Mocht u toch nog er-
gens vragen of opmerkingen over hebben, dan kunt u deze stel-
len aan Bob via bob@degroenebso.com. Indien u een dagje wil 
ruilen of extra opvang nodig heeft, gelieve dit nog als vanouds 
te mailen naar Herma (voor de kinderopvang) of naar Bob (voor 
de BSO). 
 

Bijscholing en cursussen van leidsters De Zon-
nebloem 
 
 Op 23 oktober en 1 november staan er voor Amber en 

Mandy van de kinderopvang en Annelieke van de BSO BHV-
cursussen gepland.  

 Katelijne en Herma zijn vanaf 2019 de pedagogisch coach 
voor medewerkers van de kinderopvang. Herma volgt hier 
momenteel de opleiding voor via Werkend Leren op de 
HAN. Chantal gaat deze bij de BSO vervullen en volgt 
hiervoor eveneens deze opleiding. 

 Op 15 november krijgen de nieuwste medewerkers een 
Yoga workshop van Katelijne.  

 Op 19 november staat er een voorlichtingsavond over Em-
mi Pikler gepland. 

 
 


