
Nieuwskrant Hedo/Bso  Bruinisse  mrt april 2021 

Bijzondere gebeurtenis 
Toch wel gek zo’n tweede Lockdown. Gelukkig mogen alle kinderen weer komen. Wat hebben wij 
ze gemist! Het is leuk om te zien dat de allerkleinste zoveel veranderd zijn. Opeens kunnen ze 
lopen, woordjes zeggen. De ontwikkeling van de kinderen is gelukkig niet gestopt :D 
 
Winter 
Wat is het koud geweest! Door het dikke pak sneeuw konden we lekker in de sneeuw spelen. 
Voor de allerkleinste was het te koud om naar buiten te gaan, dus hebben we de sneeuw maar 
naar binnen gehaald. Ze mochten even voelen, maar de meeste vonden het te 
koud om er even mee te spelen. Veel kinderen kwamen met de slee naar het 
kinderdagverblijf. 
 
Hallo lieve peuters,  
 
Wij vinden het zo fijn dat jullie weer lekker kunnen spelen op de groep.  
Samen met vriendjes en vriendinnetjes, knutselen, liedjes zingen, spelletjes doen 
en met elkaar in de kring.  
Ook zijn wij blij dat we weer naar al die gezellige en grappige praatjes kunnen luisteren, zoals 
deze: “Als er nog een klant komt dan ga ik weer verstoppen”, aldus Anne D die aan het wachten is 
tot de deurbel gaat.  
Afgelopen periode werkten we over “regen”, samen met Puk.  

Verjaardagen
 
Ada 1 maart   43 jr 
Julianne 3 maart   7 jr  
Maud  4 maart   4 jr  
Nathan  11 maart 10 jr 
Pieter 12 maart  2 jr 
Wiard 22 maart 8 jr  
Julia 23 maart  1 jr 
Frida 22 maart 3 jr 
Gert-Jan 30 maart 3 jr  
Nine  30 maart 3 jr 
Fenna 22 april  8 jr 
Jip 24 april  2 jr 
Melle 25  april   2 jr   
Sara 28 april   6 jr 
 

 

 

Wist u dat  

Onze groep (babygroep) de Kokkeltjes heet. 
Anne de dag start met een puzzel, het liefst van de muizen. 
Pieter en Jip dikke vrienden zijn. 
Amara graag met de foamblokken speelt. 
Tim sinds 28 januari nieuw is op de groep en heel vriendelijk 
naar iedereen lacht. 
Josephiene heel de dag lacht en hard kan schateren. 
Elin, het zusje van Nine, per april start. 
Gert-Jan het erg leuk vindt om te verven. 
Stijn en Gaja dikke vrienden zijn en heel lief samen spelen op de 
woensdag. 
Sieb en Odin onze nieuwste Kokkeltjes zijn. 
Maud alweer 4 jr wordt. Veel plezier op de basisschool lieve 
Maud! 
We op de peutergroep regelmatig oefenen met knippen en dit 
al heel goed lukt bij de meeste kinderen. 
Uw kind weer opgehaald en gebracht wordt bij het hek. 
De bso-kinderen ontzettend lief zijn voor de peuters die 's mid-
dags op de groep spelen. 
Er op donderdag wel 14 peuters op de groep spelen en dat wij 
dat heel gezellig vinden. 
Wij op vrijdagochtend ook peuteropvang heb-
ben. 
Er op vrijdag 4 peuters op de groep zijn en we 
dan wel eens langs de bibliotheek gaan om 
boeken voor de bso op te halen. 
De bso groep de Zilvermeeuwen heet. 
De peutergroep de Schelpjes heet. 

Nieuws!! 

Vergoeding voor ouders die kinderopvangtoeslag 
krijgen 
Vanwege het coronavirus is Het Kinderpaleis in de 
periode 16 december 2020 tot en met 
7 februari 2021 gesloten geweest. 
Voor de BSO wordt de sluiting na 7 februari ook 
vergoed. 
Er is u gevraagd in deze periode de rekening van de 
kinderopvang toch te betalen. Ook als er geen ge-
bruik van de noodopvang gemaakt is 
Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan krijgt u uw eigen 
bijdrage terug op basis van de ‘tijdelijke tegemoet-
komingsregeling kinderopvang’ (TTKO) 
Hoe hoog is de vergoeding 
De hoogte van de vergoeding hangt af van het 
aantal kinderen, het aantal opvanguren en 
uw verzamelinkomen.  
U hoeft de vergoeding niet zelf aan te vragen 
U ontvangt vanzelf een brief van de SVB waarin 
staat hoeveel u krijgt.  
Wanneer u deze brief krijgt en het bedrag ontvangt, 
kunt u binnenkort lezen op de https://www.svb.nl/
nl/kinderopvang/met-toeslag 
 
Uitgebreide informatie over de regeling en hoe het 
bedrag wordt berekend leest u ook binnenkort op 
deze website. 
Zorg dat uw gegevens bij de Belastingdienst/
Toeslagen kloppen 
Voor de berekening van de vergoeding krijgt de SVB 
uw gegevens over de kinderopvangtoeslag van de 
Belastingdienst/Toeslagen. Zorg daarom dat uw 
gegevens bij de Belastingdienst/Toeslagen juist zijn. 
 

 

Puk nieuws!  
Inleiding 

In het thema ‘Ik en mijn familie’ staat familie centraal. De 
kinderen ontdekken welke mensen bij hun familie horen. Ze 
praten over jong en oud, verschillende familieleden, verjaar-
dagen en samen dingen doen. Zo doen de kinderen alsof ze 
gaan logeren bij oma, beelden ze familieleden uit en maken 
ze een collage van familiefoto’s.  

Activiteiten 
Introductie: Mijn familie 
Hoek: papa’s, mama’s en baby’s 
Knutselen: Een mooie foto 
Spel: met de trein naar oma! 
Voorlezen: ole wil zijn popje 
Kring: een muur vol foto’s 
Knutselen: lekker kleien 
Ontdekken: in bad! 
Expressie: mijn huisdier 
Voorlezen: Ole wil zijn popje 
Spel: wie woont er bij jou?  
Afsluiting: allemaal familie 
 

Via het ouderportaal houden we u op de hoogte welke 
activiteit uw kind(eren) heeft gedaan en de inhoud van 
deze activiteit.  

Hallo bso-ers, 
 
Wij vinden het ontzettend jammer dat de bso nog niet open mag voor alle kinderen! 
Gelukkig zijn er nog een hoop kinderen die naar de noodopvang komen, maar het liefste zouden we jullie allemaal weer verwelko-
men.  
Ondertussen wordt er niet stilgezeten op de bso, iedere week bedenken we weer leuke activiteiten. Zo werkten wij de afgelopen 
weken over je lijf: “van hoofd tot teen”.  
Zo zijn we bijvoorbeeld op een dinsdag naar het park in Bruinisse geweest, hier werd een sportmiddag van het SMWO georgani-
seerd. We hebben koekmannetjes gebakken en maakten een skelet van macaroni en spaghetti.  
Bij ieder thema halen we boeken bij de bibliotheek. Ook hebben we weer wat nieuwe boeken voor op de groep besteld, oa deze:  
 
“Alfabet” van Charlotte Dematons 
B is van badlaken waarop een broccoli in badpak de blauwe bergen bewondert, terwijl op de bloemetjesbank een broccoli in bikini 
hun bloemkooltje in zijn buggy bekijkt.  
T is van tandarts - een teckel- die met een tang een tand trekt van een tyrannosaurus rex terwijl zijn toegewijde tandartsassistent - 
een tapir - toekijkt. 
 
Alle letters van het alfabet en hun oneindige mogelijkheden vind je in dit prachtige boek vol verrassende vondsten.  
 
Iedere pagina is een weergaloos zoek en ontdekfeest.  
Probeer in de tekeningen ook de letters zelf te vinden, voor de dief ermee vandoor gaat. 
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