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LET OP: KONNECT NIET BESCHIBAAR !
In verband met het overgaan op een nieuw administratief systeem is van dinsdag 5 juli tot en met
donderdag 7 juli Konnect niet beschikbaar.
Alle opvang aanvragen, wijzigingen en afmeldingen voor week 27 en week 28 dient u voor de volgende
data aan te vragen:
Voor opvang in week 27 ( maandag 4 juli t/m vrijdag 8 juli) moet u de opvang uiterlijk woensdag 29 juni
aanvragen via Konnect.
Voor opvang in week 28 ( maandag 11 juli t/m vrijdag 15 juli) moet u de opvang uiterlijk zondag 3 juli
aanvragen via Konnect.
Voor afmeldingen in week 27 kunt u contact opnemen met uw locatie.
Na zondag 3 juli kan er niets meer gewijzigd worden voor week 27 en 28!

DAGBOEKJES.
Ook de dagboekjes en het groepslogboek in
Konnect kunnen niet gebruikt worden van
dinsdag 5 juli tot en met donderdag 7 juli.
U ontvangt deze dagen geen dagverslagen
en/of foto’s. Ook kunt u geen berichten naar
de groep sturen.

VAN PIRAMIDE NAAR UK&PUK.
De locaties ZieZo en POS Park zijn de eerste locaties uit de
gemeente Coevorden die zijn overgestapt van de VE-methode
Piramide naar de VE-methode Uk&Puk.
De kinderen zijn dolenthousiast en zorgen goed voor Puk. Puk
heeft een eigen stoeltje in de kring, zit er gezellig bij aan tafel als
we fruit gaan eten en wordt in bed gestopt als het moe is van het
spelen.
Dit jaar schakelen alle locaties in de gemeente Coevorden over
van Piramide naar Uk&Puk.

GESLOTEN.
26 december, 2022
Tweede Kerstdag
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ZONBESCHERMING.
Kinderen zijn vaker in de zon dan wij denken doordat er steeds meer warme en zonnige dagen zijn in
Nederland. Zij brengen een groot deel van hun tijd op de kinderopvang of de BSO door, ook tussen
12.00 en 15.00 uur wanneer de zonkracht het hoogst is. Een kinderhuid is extra gevoelig voor de
uv-straling van de zon. Verbranding op jonge leeftijd verhoogt de kans op huidkanker op latere leeftijd.
Daarom vinden wij het belangrijk dat er aandacht is voor een goede zonbescherming. Helpt u ons
mee?
•

Smeer uw kind(eren) ‘s ochtends goed in met zonnebrandcrème (minimaal factor 30), na het
tandenpoetsen bijvoorbeeld. Zo wordt het onderdeel van de routine en kan de crème goed in
trekken.

•

U smeert uw kind(eren) ’s ochtends in, wij herhalen het smeren iedere 2 uur of wanneer we naar
buiten gaan.

•

Is insmeren een struggle? Maak van het insmeren een spelletje. Zet stipjes op armen, benen of
gezicht en laat je kindje de stipjes met elkaar verbinden. Of smeer elkaar in.

•

Weinig tijd of heeft je kindje geen zin in een spelletje? Laat je kind met de dop van de
zonnebrandcrème spelen of geef ze een speeltje ter afleiding.

•

Geef uw kind(eren) eventueel bedekkende kleding, een pet of hoed, mee.

GEZIEN OP DE SOCIALS.. NIJNTJE BEWEEGTIP.
Bij al onze BSO’s doen we leuke activiteiten.
Bij BSO Paul Kruger hebben we deze week lekker
gekliederd en slijm gemaakt.

Doe bewegingen voor die je kind na moet doen.
Draai een rondje, spring in de lucht, hink op één
been, enz.
Hierna draaien de rollen om en doe jij de
bewegingen van je kind na.
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