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Hallo allemaal,  

De eerste maand van 2021 zit er alweer op. We hebben het bericht mogen ontvangen 
dat vanaf 8 februari de kinderopvang weer open mag. Super fijn dat we alle kinderen 
dan weer mogen ontvangen! Wij kijken er naar uit om jullie allemaal weer te zien. Bij 
ons op De Elfjes waren er natuurlijk ook kinderen aanwezig in de noodopvang. Met deze 
kinderen hebben we het thema Welkom Puk! opgestart. Dit is het introductie thema 
van Puk. De kinderen hebben mooie knutsels gemaakt, leren kennis maken met Puk en 
liedjes gezongen. Ook was in januari het weer tijd voor het voorleesontbijt, de grote 
kinderen mochten bij de peuters gaan luisteren naar het verhaal; ´ Coco, kan het!´  Dat 
vonden ze erg leuk!  

Boekentip van Lisette  

Lezen is met de allerkleinste kinderen al heel belangrijk! Op de babygroep vind ik het 
leuk om interactief bezig te zijn tijdens het lezen met de kinderen. Dit nijn-
tje aanwijsboek heeft veel verschillende platen in leuke thema’s die goed te 
begrijpen zijn voor de jonge kinderen. Samen zoeken we naar de woorden 
en afbeeldingen die bij elkaar horen. Zo zijn we samen aan het lezen, kijken 
en onderzoeken in het boek. Zeker een aanrader voor de allerkleinsten, 
maar ook leuk voor de peuters om te zoeken naar de plaatjes.  

Verjaardagen

 
Duuk  1 maart  4 jr  
Beau  2 maart  2 jr  
Bendt  5 maart  3 jr  
Riva  6 maart   4 jr 
Isa   9 maart   1 jr 
Thijmen  20 maart 2 jr 
Keenan  3 maart  3 jr 
Jackie  28 maart 2 jr 
Nila  29 maart 2 jr 
Hugo  30 maart 4 jr 
Ahmed  1 april   1 jr 
Sion  8 april  2 jr  
Evi  9 april  4 jr 
Nynke  12 april  2 jr 
Eva  13 april  4 jr 
Yara  16 april  2 jr 
Evi D  17 april  2 jr 
Angeliek  17 april  54 jr 
Mick  20 april  1 jr 
Haylee  29 april   2 jr 
  

 

 

Allemaal een fijne verjaardag! 

 

 

 

 

Wist u dat  
 

Niene ons nieuwe Elfje is en gezellig bij ons komt spelen. 
Zef al heel goed mee kan zingen met de liedjes. 
Mick heel graag alle veters van onze schoenen losmaakt. 
Roos het heel gezellig vind als haar grote broer Gijs even een 
kusje komt geven. 
Nila al goed op het potje kan plassen. 
Sion graag met de dieren speelt.  
Elize het heel leuk vindt om via de hoge box naar de peuter-
groep te kijken. 
Ylva, Lewis en Ryan onze nieuwe Guppies zijn. 
Isa al heel goed kan staan. 
Evi heerlijk kletst en iedereen napraat.  
Mees het liefst met de Paw patrol auto’s speelt. 
Thomas graag lekkere dingen maakt in het keukentje. 
Alle kinderen weer komen spelen en dat wij dat heel erg gezel-
lig vinden? 
Wij met de sneeuw heel veel sneeuwballen hebben gemaakt 
en heel vaak van de berg zijn gegleden? 
Jayden, Duuk en Riva in maart  naar de basisschool gaan en Evi 
en Eva in april? Heel veel plezier en succes op de basisschool! 
Anne bij ons komt werken op de maandag, dinsdag en vrijdag, 
en Jessica naar de babygroep is gegaan? 
We met een nieuw thema van Puk gaan beginnen, namelijk: 
De boerderij? 
Arjo voor ons een hele mooie nieuwe speelkeuken heeft ge-
maakt voor binnen? 

 Nieuws! 
 
 
Vergoeding voor ouders die kinderopvangtoeslag krijgen 
Vanwege het coronavirus is Het Kinderpaleis in de perio-
de 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 kin-
deropvang toch te betalen. Ook als er geen gebruik van 
de noodopvang gemaakt is 
Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan krijgt u uw eigen bij-
drage terug op basis van de ‘tijdelijke tegemoetkomings-
regeling 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 be-
drag 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 Belasting-
dienst/Toeslagen. Zorg daarom dat uw gegevens bij de 
Belastingdienst/Toeslagen juist zijn. 
 

Puk nieuws! 
 
Thema: Boerderijdieren  
 
Activiteiten 
 
Introductie: De boerderij 
Boek lezen 1:  De boer en de dierenarts 
Boek lezen 2: De boer en de direnarts 
Welke dieren horen bij elkaar? 
Eten en drinken van de boerderij 
Koken 
Knutselen 
Zintuigenspel 
Het werk van de boer en de boerin 
Kinderboerderij 
Dieren Verzorgen 
Afsluiting: Voelen met je voeten  
 
Liedjes die wij zingen: 

Een koetje en een kalfje 
We hebben er een geitje bij 
Schaapje schaapje heb je witte wol 
Boer wat zeg je van mijn kippen 
Alle eendjes zwemmen in het water 
 

 

 

Via het ouderportaal hou-
den we u op de hoogte 
welke activiteit uw kind
(eren) heeft gedaan en de 

inhoud van deze activiteit.  

https://www.svb.nl/nl/kinderopvang/met-toeslag
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