
 

Beste ouders/verzorgers,  

Satu 20 jaar!  

1 september was het zover.. Satu bestond alweer 20 jaar!  

Hierbij even een berichtje van Bianca.  

Wat ben ik blij verrast door mijn lieve collega’s!  

Ik wil de ouders heel erg bedanken voor de donaties die 

gedaan zijn!  

Dankzij de lieve kinderen, ouders en collega’s, zou er geen 20 

jaar Satu geweest zijn, dus ook ontzettend bedankt voor de 

afgelopen 20 jaar.   

Nieuws van de groepen  

Naar aanleiding van de veranderingen op de groepen, zouden 

wij u nog meer laten weten m.b.t. de indeling van de leidsters 

op de Satu groep en de Tiga groep.  

Satu groep 

Maandag:  Marleen & Shirley  

Dinsdag:  Marleen & Kim  

Woensdag:  Shirley & Marit (samengevoegd met de Tiga groep)  

Donderdag:  Marleen & Saskia  

Vrijdag:  Kim & Shirley  

Tiga groep 

Maandag:  Marit & Daniëlle  

Dinsdag:  Robi & Almara  

Woensdag:  Marit & Shirley (samengevoegd met de Satu groep)  

Donderdag:  Marit & Robi  

Vrijdag:  Marit & Almara  

Zoals u leest, worden de Satu en Tiga groep op woensdag samengevoegd, omdat dit momenteel 

kleine groepen zijn. Voorlopig zal de indeling ook even zo blijven. De kinderen mogen wel gewoon 

op hun eigen groep gebracht worden! Na 09:00u worden de groepen samengevoegd in het lokaal 

van de Satu groep. Ophalen is dus wel bij de Satu groep (u kunt aanbellen bij de voordeur).  



Fotograaf bij Satu  

In de eerste week van november; week 45 komt de fotograaf weer langs op het 

kinderdagverblijf! Er zullen individuele- en groepsfoto’s gemaakt worden. Als er broertjes of 

zusjes op het kinderdagverblijf zitten, zal er ook een foto van hen samen gemaakt worden.  

U wordt in de nieuwsbrief van oktober over de verdere planning geïnformeerd.  

“Puk” 

We gaan weer van start met een nieuw Puk thema van ons VVE programma, in de maanden 

september, oktober en november wordt er gewerkt aan het thema “regen”. Vooral op de 

peutergroep zal er veel gedaan worden rondom dit thema, maar ook op de andere groepen worden 

er weer allerlei activiteiten gedaan. De avonturen van de kinderen en Puk kunt u volgen via onze 

Facebook pagina!  

Reservekleding  

Regelmatig lopen we er tegenaan dat kinderen geen of niet voldoende reserve kleding bij zich 

hebben. Wilt u zorgen dat uw kind altijd een complete extra set bij zich heeft; 

romper/ondergoed, broek, shirt, sokken. 

Bij de kinderen die zindelijk aan het worden zijn, kan het gebeuren dat er meerdere setjes 

kleding op een dag gewisseld moeten worden. Zou u ook hier rekening mee willen houden?  

Regels m.b.t. het Coronavirus  

We moeten nog steeds op blijven letten met elkaar, daarom worden de regels nog maar eens op 

een rijtje gezet.  

• Houdt de contactmomenten bij het brengen en halen zo kort mogelijk;  

• Graag één ouder per gezin op het plein. Mocht u samen komen, dan wacht de andere ouder 

buiten het hek;  

• Wanneer er al twee ouders op het plein zijn, wacht dan even buiten het hek totdat de 

ouder voor u het plein verlaat;  

• Houdt natuurlijk voldoende afstand!   

Deze maand wordt het alweer herfst. Dit zal betekenen dat er weer vaker binnen gespeeld gaat 

worden. Daardoor kan het langer duren wanneer u uw kind op komt halen; jassen en schoenen die 

nog aangedaan moeten worden. We vinden dit tegenover u heel vervelend, maar het is op dit 

moment niet anders, omdat de ouders echt nog buiten moeten blijven.  

Mocht u het fijn vinden, dan mag u van te voren bellen als u eraan komt. Dan zorgen wij ervoor 

dat uw kind klaar is om met u mee te gaan.  

Vooral op de koude en regenachtige dagen kan dit prettig zijn, zodat u niet te lang buiten hoeft 

te wachten!  

 



Hand-, hoest- en nieshygiëne  

Zeker nu de herfst er weer aankomt en er meer kinderen verkouden zijn, wordt het weer een 

stukje belangrijker dat er goed op de hand-, hoest- en nieshygiëne gelet wordt.  

Gedurende de dag oefenen wij veel met de kinderen, zodat ze de regels leren, bijvoorbeeld; 

hoesten in de elleboog. Oefent u samen met uw kind met ons mee?!  

• Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog of in een papieren zakdoekje;  

• Gebruik papieren zakdoekjes om de neus te snuiten en gooi deze daarna weg;  

• Was de handen na het hoesten en niezen;  

• Was de handen 20 seconden lang met water en zeep, daarna moeten de handen goed 

gedroogd worden. 

Let op de handen van uw kind na:  

• Elk toiletgebruik.  

• Het in contact komen met bv snot.  

• Het buiten spelen.  

• Het eten.  

Beslisboom 

Er is weer een nieuwe versie van de beslisboom. Deze versie zou overzichtelijker zijn.  

De beslisboom kunt u terugvinden op de website van BOinK via: https://www.boink.info/download-

beslisboom-verkouden-kinderen-toelaten  

Mocht u twijfelen of uw kind naar het kinderdagverblijf mag, kunt u dit model zelf ook al 

raadplegen. Wanneer uw kind al op het kinderdagverblijf is en wij besluiten, na het doorlopen van 

het model, dat uw kind naar huis moet, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld.  

Beleidsplannen  

In het ouderportaal van Portabase zijn de beleidsplannen geüpload.  

Deze kunt u terug vinden via; downloads, algemeen.  

Vakanties leidsters  

Almara   4 t/m 14 september  

Daniëlle   7 t/m 11 september  

Sonja    17 t/m 21 september  

Joyce    18 t/m 29 september  

Annemieke   23 september t/m 6 oktober  

Verjaardagen leidsters  

Robi is zaterdag 12 september jarig en viert haar verjaardag dinsdag 15 september.  

Bianca is maandag 14 september jarig en viert haar verjaardag die dag.  

Almara is dinsdag 29 september jarig en viert haar verjaardag die dag.  

Marit is woensdag 30 september jarig en viert haar verjaardag vrijdag 2 oktober.  

https://www.boink.info/download-beslisboom-verkouden-kinderen-toelaten
https://www.boink.info/download-beslisboom-verkouden-kinderen-toelaten


Snuffel stage  

Vanaf aankomende dinsdag, 15 september is er een snuffel stagiaire op de Satu groep. Zij zal er 

de komende 8 weken op dinsdag zijn.  

Hallo,  

 

Ik ben Jacky Moerman en ik ben 15 jaar oud.  

Ik zit op het Groene Lyceum in het vierde leerjaar.  

Ik kom uit Hoek Van Holland en ik kom 8 weken stage 

lopen op de dinsdag van 9:00 tot 16:00. 

 

Ik heb er zin in, tot dan!   

 

Groetjes, Jacky 

 

 

 

 

 


