
 

Nieuwsbrief aug-sep 2020 

Algemeen: 
 
We hopen dat iedereen een goede vakantie gehad heeft. 
 
Studie naar stoelgang 1-3 jaar: 
Insidestudy doet een onderzoek naar het effect van prebiotische vezels op de ontlasting van kinderen 
van 1 tot 3 jaar, die regelmatig moeite hebben met de stoelgang (harde ontlasting). Hiermee 
bedoelen ze harde en/of klonterige ontlasting in ten minste de helft van de keren dat uw kind 
ontlasting heeft.  
De vraag vanuit hun is of u mee wilt werken aan dit wetenschappelijk onderzoek. 
Een extra informatie flyer kunt u op de groepen krijgen van de leidsters. Het staat ook op onze 
Facebook pagina en als bijlage bij deze nieuwsbrief. 
 
Coronamaatregelen: 
Laatste COVID-19 berichten: na de vakantie kinderen nog steeds brengen, halen bij de straatdeur. 
Ouders mogen niet binnen komen.  
Voor ouders en kinderen die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rood reisadvies 
vanwege het coronavirus, geldt het dringende advies om bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine te 
gaan. Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood. Voor kinderen 
van 4 tot en met 12 jaar geldt als uitzondering dat zij wel naar de buitenschoolse opvang en 
gastouderopvang (en naar school en sport) mogen, tenzij zij tenzij zij corona-gerelateerde klachten 
hebben of een huisgenoot met koorts en/of benauwdheid. Ouders mogen hun kinderen echter 
tijdens hun eigen 10 dagen thuisquarantaine niet halen of brengen. Voor kinderen tot 4 jaar geldt dat 
zij tijdens hun quarantaineperiode niet naar de kinderdagopvang of gastouderopvang mogen. 
 
Hoofdluis: 
Controleer uw kind op hoofdluis, dit komt helaas vaak voor na de zomervakantie.  
De eerste week na de vakantie zullen de leidsters op de groep de kinderen ook controleren. 
 
Babygroep: 
Komen en gaan: 
We hebben afscheid genomen van Jeanésley. Veel plezier bij de peuters!  
Onze nieuwe kindjes op de groep zijn Imee, Dilay en Nathan. Welkom bij de babygroep en veel speel 
plezier!  
 
Peutergroep: 
Thema: kleuren.  



Wij zullen op een speelse manier de kleuren gaan oefenen met de kinderen 
 
Rond de 2 jaar zijn kinderen zich ervan bewust dat er verschillende kleuren zijn. 
U kunt beginnen met het veelvuldig benoemen en herhalen van kleuren. 
Eerst zal uw kind de kleuren nazeggen, maar ze niet op de juiste wijze toepassen. 
Een blauwe auto wordt rood genoemd en een gele trui groen. Het verschilt per kind hoe lang deze 
fase duurt. 
Net als u denkt dat het eindeloos benoemen van kleuren geen resultaat heeft, verrast uw kind 
opeens door feilloos het rode voorwerp aan te wijzen. Dit is meestal rond het 3e jaar. 
 
Komen en gaan: 
Nieuwe kindjes: Cas, Finn, Benjamin, Livi, Stecey en Jeanésley. 
Kindjes over naar de plusgroep: Vesper, Junia, Joris en Aras. 
 
 
Zindelijkheid: 
Regelmatig krijgen we de vraag van ouders om te helpen bij zindelijkheidstraining van hun kind(eren) 
Hierover een stukje: 
Je kind is zindelijk als het zelf kan aangeven wanneer het moet plassen of poepen. 
Ook moet je kind de plas en poep even op kunnen houden als er geen wc in de buurt is. Elk kind is 
anders en is op een ander moment klaar om zindelijk te worden. 
Rond de 3 a 4 jaar zijn de meeste kinderen overdag zindelijk en rond de 7 jaar ook ‘s nachts. 
Je begint met zindelijkheidstraining als je kind zelf interesse krijgt in zijn eigen poep en plas. 
Begin in een rustige periode uw kind op het potje/wc te zetten. Beloon het zodra er iets in het potje 
zit. 
Begin vooral niet als je kind nog geen interesse heeft, dat werkt averechts. 
Als kinderen iets moeten doen wat ze eigenlijk niet leuk vinden, gaan ze zich verzetten en hierdoor 
kan de training langer duren. 
Pas wel op dat je het zindelijk worden niet forceert. Als het niet meteen lukt, is dat helemaal niet erg, 
wacht dan en probeer het later opnieuw. Elk kind is anders! Succes 
 
 
Peuter+ groep: 
Komen en gaan: 
We nemen afscheid van Elena, heel veel plezier op de basisschool! 
Vesper, Chloë, Joris, Junia en Aras welkom op de plusgroep. 
 
Thema: 
In de zomervakantie hebben wij ons ondanks het warme weer goed vermaakt door binnen met water 
te spelen, we hebben lekkere ijsjes gegeten en wat leuke activiteiten met de BSO meegedaan. Er zijn 
echte dieren bij ons langs gekomen en ook met de dieren van funny rides hebben we veel plezier 
gehad. 
We zullen na de zomervakantie bezig gaan met de thema’s groente & fruit en sporten & beweging. 
Verder gaan we met rekenen en taaloefeningen door middel van reken en taal spelletjes. 
 
  


