
Nieuwskrant dagopvang Oude-Tonge  mrt/april 2021 

We zijn het nieuwe jaar met een frisse start begonnen! We starten gelijk met het 
nieuwe thema 'Dit ben ik'. De kinderen kijken in de spiegel en benoemen wat ze zien, 
m'n neus, oren, ogen, ect. We poetsen zelf de tanden, ook die van Puk!  
We hebben in januari het voorleesontbijt gehad. Dit vierden we met lekkere broodjes 
en eierkoeken in de ochtend. Alle kinderen mochten in pyjama komen, wat een feest! 
Zelfs de juffen liepen in hun badjas. Het boek van Coco de vogel werd voorgelezen en 
daarna mochten we ook Coco de vogel plakken. Het boek ging over een vogel die nog 
niet zo veel zelfvertrouwen had om te vliegen.  
 
In februari hebben we ook nog carnaval/verkleedfeest gevierd, de kinderen kwamen 
in de mooiste outfits! Wat waren jullie mooi. We hebben tijgers, apen, draken en een 
heleboel prinsessen gezien. Tussen de middag hebben we lekkere dingen gegeten 
zoals, poffertjes, vissticks en knakworstjes.  
Natuurlijk hebben we de sneeuw en kou ook allemaal meegemaakt. Spelen in de 
sneeuw, sneeuwballen gooien en sneeuwpoppen maken. Soms was het voor de 
kinderen een beetje te koud, toen hebben we de sneeuw maar naar binnen gehaald.  
Vanaf maart beginnen we met het nieuwe thema; knuffels. De kinderen mogen alle-
maal hun eigen knuffels van thuis meenemen.  
Een aantal kinderen mochten na drie maanden weer gezellig komen spelen, wat 
deden ze het goed! Wat hebben ze het weer naar hun zin bij ons, wij hebben ze heel 
erg gemist!  We verwelkomen weer een aantal nieuwe kinderen op de babygroep, 
Kes en Veda. We wensen Davina heel veel plezier bij de peuters.  

Verjaardagen 

Kane 29 maart (1 jaar)  
Shane 8 maart (4 jaar) 
Hedwig 13 maart (4 jaar) 
Luuk 20 maart (4 jaar) 
Lena 5 april (4 jaar) 
Owen 25 april (4 jaar) 
Robin 26 april (3 jaar) 

 

 

 

 

Allemaal een fijne  verjaaardag! 

 Wist u dat  

 
Olivia altijd met haar grote zus Sophia kroelt als ze elkaar zien bij 
het buiten spelen. 
Raphael met zijn heupen swingt wanneer er een liedje op gezet 
wordt. 
Fedde al het 'smakelijk eten' liedje zingt op zijn eigen manier, 
terwijl de juffen nog boterhammen aan het smeren zijn.  
Leon grote broer wordt.  
Ingrid in verwachting is!! 
Lizzy grote zus is geworden van zusje Sophie.. 
Job zei 'je moet net zoals mij kleuren, anders kleur je binnenste 
buiten. 
Thomas graag danst op Henk Wijngaard en dan helemaal uit zijn 
dak gaat. 
Iris een echte grappenmaker is. 
Jasmijn het erg leuk vindt om te kleien. 
Lena heel goed kan puzzelen. 

 

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 ge-
weest. 
Voor de BSO wordt de sluiting na 7 februari ook vergoed. 
Er is u gevraagd in deze periode de rekening van de kinderop-
vang toch te betalen. Ook als er geen gebruik van de noodop-
vang gemaakt is 
Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan krijgt u uw eigen bijdrage 
terug op basis van de ‘tijdelijke tegemoetkomingsregeling 
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 gege-
vens over de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst/
Toeslagen. Zorg daarom dat uw gegevens bij de Belasting-
dienst/Toeslagen juist zijn. 
 

 

 

 Puk nieuws! 

I n l e i d i n g  
Binnenkort starten we weer met een nieuw 

thema. In het thema ‘Knuffels’ staan knuffels 

en geknuffeld worden centraal. Bij knuffels 

hoort aaien met je handen, lief zijn voor 

elkaar en vriendjes worden. 

De nadruk in dit thema ligt op knuffels en 

vertrouwd voelen met je eigen knuffel. 

 

Activiteiten 

Introductie: Knuffels 
Expressie: Knuffeltje hier, knuffeltje daar 
Hoek: Slaap lekker, Puk! 
Ontdekken: Snoezelen 
Knutselen: Een zachte knuffel 
Spel: Opstaan, Puk! 
Verzorging: Puk is ondeugend 
Expressie: Zijn we weer vriendjes? 
Bewegen: Knuffeldans 
Voorlezen: Waar is Knuf? 
Afsluiting: Dag knuffels! 
 

 

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

 

 

Hoi allemaal, 

Ik zal mezelf even voorstellen: Ik ben Eline Vlasveld, ik ben 20 jaar en ik kom uit Nieuwe

-Tonge. Ik zit in mijn 3e en laatste jaar van de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch 

Medewerker op het Hoornbeeck College te Rotterdam. Ik loop sinds vorige week stage 

op de babygroep de Kroontjes in Oude-Tonge. Ik kom hier 20 weken lang van de 

dinsdag t/m vrijdag stagelopen.  

In mijn vrije tijd pas ik ook weleens op kinderen, hierdoor ben ik ook tot de conclusie 

gekomen om met kinderen te gaan werken.  

Verder houd ik van wandelen, skeeleren, puzzelen en creatief bezig zijn.  
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