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Beste ouders, 

 
De vorige nieuwsbrief is al weer een 
tijdje geleden. We hebben weer een 
nieuwe nieuwsbrief voor jullie met 

leuke feitjes en weetjes. Veel lees 
plezier! 
 
Kiki,  
 
In januari hebben wij gewerkt aan het  

thema ‘Kiki in de bergen’. De kinderen 
hebben weer veel nieuwe dingen 
geleerd en mooie knutselwerkjes 
gemaakt. Heeft u de kabelbanen en de 
fotoboekjes van Kiki op de groepen 
gezien? Alle kindjes hebben weer 
ontzettend hun best gedaan en wat 

zag alles er mooi uit! 
 
Op 1 februari zijn wij gestart met weer 

een nieuw thema ‘Kiki en de 
huisdieren’. Op alle groepen zijn de 
thematafels weer mooi aangekleed 
met alles over huisdieren. De kinderen 

leren iedere dag iets nieuws over alle 
soorten huisdieren en ook hier gaan 
we weer allerlei leuke activiteiten aan 
koppelen. Heeft u misschien een 
bijzonder huisdier? Leuk om misschien 
iets over te vertellen aan de juf van de 

groep, of een leuke foto mee te 
nemen, zodat wij het hier ook over 
kunnen hebben.  
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THEMA’S 2017 KDV  
 

Januari: 
Kiki in de bergen 
   
Februari:  
Kiki en de huisdieren 
 
Maart: 

Kiki in het restaurant 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Personeel: 
 
Juf Lavinia gaat met 

zwangerschapsverlof! Haar laatste 

werkdag was maandag 30 januari. De 
laatste loodjes wegen het zwaarst, 
maar daarna wordt het heerlijk genieten 
van elkaar…Lavinia, geniet van je 
verlof!  
We verwachten juf Lavinia eind mei/ 

begin juni terug op de BSO. 

 
  
Juf Kimberley is ook in verwachting van 
haar tweede kindje en zal zoals het er 
nu naar uitziet met verlof gaan begin 
juni 
 

Ook is Juf Natisha is in verwachting van 
haar tweede kindje. Zij zal ook begin 
juni met verlof gaan. 
 

We wensen ze allemaal heel veel 
succes! 
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Ophalen kinderen! 
 
Ouders let op!! Wilt u er 
op letten dat de kinderen 

niet alleen naar beneden 
lopen als zij door u 
worden opgehaald bij de 
BSO. Ook mogen de 
kinderen NOOIT alleen 
met de lift!Alvast 

bedankt! 
  
 
BSO 
 

Zoals u heeft kunnen 
zien hebben wij de 

afgelopen maand hard 
gewerkt aan een aantal 
praktische veranderingen 
op de BSO. Er zijn leuke 
hoekjes gecreeërd, 
waardoor er meer 
uitdaging voor de 

kinderen is. De kinderen 
hebben nu meer keus in 
aanbod. De kinderen 
maken hier gretig 
gebruik van en geven 
aan de ‘nieuwe’ groep 

leuk en gezellig te 
vinden. Het 
foto/activiteitenbord 
blijven wij gewoon 
gebruiken.  
 
 

 
Stagiaires 
 
Vrolijke zonnetjes: 
Wendy (Donderdag en 
Vrijdag) 
 

Blije Bijtjes 
Genelee (Donderdag en 

Vrijdag) & Najima 
(Maandag en Vrijdag) 
 
Tijgertjes 

Simone (Woensdag, 
Donderdag en Vrijdag) & 
Shagufta (Maandag en 
Dinsdag) 
 
BSO 
Bas (Donderdag en 

Vrijdag) &Gracelle 
(Maandag, Dinsdag, 
Donderdag en Vrijdag) 
Chernidia (Dinsdag) 
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 Flexweb 
 
Het is eindelijk zover! Per 1 februari 
2017 gaan we officieel van start met 
onze Flexweb Groepsportaal. Dit 

betekent dat het papieren overdracht 
schriftje, het lijstje en de 
aanwezigheidsregistratie op de 
groepen volledig geautomatiseerd is. 
Voor de ouders zal er omstreeks april 
2017 het ouderportaal van Flexweb 

beschikbaar zijn. Dit betekent dat u 
voortaan via internet of een app op 
uw telefoon makkelijk kunt inloggen 

om diverse documenten zoals 
facturen en jaaropgaven op te halen. 
Maar ook kunt u uw persoonlijke 
gegevens bekijken en/of wijzigen. 

Daarnaast kijkt u mee met de 
belevenissen van uw kind op de 
opvang. Zo kunt u foto’s bekijken, 
berichtjes van de groep en locatie 
lezen en de verzorging van uw kind 
volgen. 

  
 
 
 
 
Oproep: 
Wij eten op de BSO tussen 17.00 uur 

en 17.30 uur. Ouders kunnen hun 
kinderen voor 17.00 uur halen of na 
17.30 uur. Komt u tijdens het eten, 
wilt u dan zo vriendelijk zijn in de 
gang te wachten. Dit om onrust op de 

groep te voorkomen.  

Alvast bedankt! 
 
 
 
Doorgeven belangrijke informatie 
Ouder(s), wilt u belangrijke 
informatie zoals nieuwe adres 

gegevens, telefoonnummer, nieuwe 
school aan ons doorgeven. 
Ook als uw kind door iemand anders 
opgehaald wordt dan door u zelf. 
 
Denkt u eraan dat als uw kind van 
het KDV naar de BSO gaat dat u 

uw kind bij de BSO aanmeldt via 

het BSO inschrijfformulier. 
 

 
Jarige: 
 
Januari: 
05-01-’10  Bobbie 
06-01-’06  Kiara  

14-01-’93  Juf Jolaima  
15-01-’12  Esra  
22-01-’15  Safouan 
23-01-’09  Marius en Tara 
28-01-’14  Dex 
28-01-’16  Hailey B.  

 
Februari: 
06-02-’09  Esia 

13-02-’10  Delaya  
17-02-’78  Juf Denise  
22-02-’09  Jayden  
 

Maart: 
01-03-’91  Juf Natisha 
02-03-’16  Jo-Ann 
08-03-’78  Juf Sara 
11-03-’16  Caitlin 
18-03-’79  Juf Debby 
22-03-’16  Hailey W. 

24-03-’13  Jessica 
30-03-’15  Azul   
 
 
Allemaal als nog en alvast GEFELICITEERD!! 

 

 
 
Nieuwe kinderen:  
 
Op de Vrolijke Zonnetjes verwelkomen wij: 
 
Ty, Aaralyn, Si-Anna, Guillian 

 
 
Op de Blije Bijtjes verwelkomen wij: 
 
Rishayra, Jace en Zuriël die over zijn van 
de vrolijke zonnetjes. 
 

 

Op de Tijgertjes verwelkomen wij: 
 
Levino en Francine, Ayden, Ryan, Sean-
Nuël die over zijn naar de Tijgertjes. 
Ook Aireysha is weer bij ons terug! 

 
Op de BSO verwelkomen wij: 
 
Jaehliam, Djairon, Nubia en Ni-varo. 
Ook Xavier is weer bij ons terug. 
 
 

Wij wensen alle kinderen en ouders heel veel 
plezier bij Sunny Garden! 
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Team Oudercommissie 
Wij vragen u als ouder(s) 
om lid te worden van de 
oudercommissie.  

Mocht u interesse hebben 
of willen weten wat de 
oudercommissie precies 
inhoudt dan kunt u 
contact opnemen met 
Esther Seggers. 
Dit kan via 036-5322669  

esther@sunny-garden.nl 
of via 

oudercommissie@sunny-
garden.nl  
 

Colofon 
 
Wilt u reageren op deze 
nieuwsbrief? 

 
Neem dan contact met ons via 
telefoonnummer 036 5322669 of 
per e-mail via info@sunny-
garden.nl 
 
 KDV: 036-5499605 

 BSO: 036-5322669 

Algemeen: 036-5322669 

 

 

Edvard Munchweg 115 

1328 MK ALMERE 

Telefoon: 

036-5322669 

E-mail: 

info@sunny-garden.nl 

 

Website 

www.sunny-garden.nl 
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Voorstellen O.C. 
Mijn naam is Maaike en mijn 3 kinderen 
komen op de dins-, woens- en donderdag 
naar de BSO. 
Toen ik bij Sunny Garden kwam werken 
werd mij gevraagd om de Ouder 

Commissie, samen met ouders, op te 
zetten. Als ouder heb ik al enige ervaring 
als OC-lid maar het lijkt mij erg leuk want 
zo kan ik nog meer betekenen, voor mijn 
eigen kinderen maar ook voor de andere 
(KDV/BSO) kinderen en hun ouders. 

Er wordt naar gestreefd om, samen met de 
directie en jullie, een kinderopvang te 

creëren die bijdraagt aan een goede 
ontwikkeling van onze kinderen.  
Heb je vragen, ideeën en of opmerkingen? 
Vertel het (ons)!  
 

De OC: wat doen we? 
De wet verplicht de 
kinderopvangondernemer om voor elk 
kindercentrum een Ouder Commissie in te 
stellen;  
Heeft adviesrecht op de kwaliteit van de 
opvang, openingstijden en prijs van de 

opvang;  
Het bewaken en bevorderen van de 
kwaliteit van de opvang;  
Heeft overleg met de vestigingsmanager of 

directeur;  
Adviseert deze (gevraagd en ongevraagd);  

Als vertegenwoordiger (van de andere 
ouders) in het kindercentrum dient de OC 
de ouders op de hoogte te houden van 
haar werkzaamheden en zelf ook op de 
hoogte te blijven van wat er onder de 
ouders speelt;  
Bevordert betrokkenheid van ouders bij 

het kindercentrum door bijv. het 
organiseren van ouderavonden of 
activiteiten voor bijv. Leidsterdag of 
Sinterklaas  
 
Yes! 
  

Onze oudercommissie is eindelijk 
geformaliseerd! 
Vooralsnog bestaat deze uit de volgende 
ouders:  
Moeder van Faye (vrolijke zonnetjes) 
Natasja Schotmans. 

Moeder van Jace (tijgertjes) Shaileen Ho-
A-Hing. 
Vader van Cheyenne (vrolijke zonnetjes) 
Sven Wilting.  
Op 21 februari zal de 1e bijeenkomst 
plaatsvinden. De oudercommissie is tevens 
per mail bereikbaar op 

oudercommissie@sunny-garden.nl 
 
Eventueel uitgebreide informatie over de 

rechten en plichten van een OC is te 
bekijken op www.boink.info.  

 

 
 
 

Wist u dat…. 
 
Juf Jessica weer af en toe bij Sunny 
Garden komt om rustig aan op te bouwen. 
we zien haar graag bij ons terug komen, 
maar geven haar ook de tijd die ze nodig 

heeft. Juf Jessica, fijn je weer te zien! 
 
Juf Natisha en juf Kim ook vaker op de 
BSO komen werken. Ook erg leuk om 
jullie op de BSO te zien.  
 

We een geweldige December maand 
hebben gehad, zie hieronder de foto’s… 

 

 
 
 

 

 
 

 
Traktatietips: 
 
Bij een verjaardag hoort uitdelen en een 
feestje! Wilt u er als ouder(s) opletten dat 
de traktaties zo gezond mogelijk zijn. En 

ook niet teveel. De kinderen hebben vaak 
genoeg aan iets kleins. 
www.voedingscentrum.nl   
 

 
 
                       Groetjes,   

Team Sunny-Garden 
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