
 
 
Zomer nieuwsbrief 2020  
 
 
 
 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Het is zomer, de eerste mooie zonnige dagen hebben we alweer gehad! Maar er komen er 
nog genoeg aan, wat fijn dat wij dan gebruik kunnen maken van de buitenspeelplaats met 
zonnedoek! En mocht het toch te warm zijn buiten, dan kunnen we verkoeling zoeken op de 
groep met airco of in de grote gymzaal.  
 
Welkom! 
We zijn heel blij dat wij een nieuw kindje in deze nieuwsbrief mogen voorstellen aan jullie. 
Noré, de kinderen die er op de dinsdag zijn hebben hem vast al ontmoet, maar vanaf 
volgende week komt hij ook op andere dagen bij ons spelen. Wat doe je het goed, stoer 
ventje! We merken aan je dat je het erg naar je zin hebt op de groep, fijn hoor! 
 
We hebben nog meer leuk nieuws te delen! Norah is grote zus geworden van haar lieve 
broertje Gideon en wat is ze trots op hem. Mama kan soms even wat rust nemen, want 
Norah vindt het helemaal niet erg om te helpen. Dat snappen wij wel Norah, zo lief een klein 
broertje! Wij vinden het erg leuk dat wij binnenkort ook van Gideon kunnen genieten.  
 
Ook Jesse heeft een zusje gekregen, Sophie! Wat een lief meisje. Binnenkort komt ook zij 
bij ons op de groep, daar kijken wij heel erg naar uit.  
 
Corona  
Als eerste willen wij u bedanken voor alle medewerking en het volgen van de richtlijnen van 
het kinderdagverblijf. Na een vreemde periode is het fijn dat we weer open zijn voor alle 
kinderen en wat keken wij hier naar uit om jullie allemaal weer terug te zien.  
 
Nieuw Thema 
Zoals jullie misschien al hebben gezien in de gang of op onze 
facebookpagina, zijn wij begonnen met een nieuw thema ‘het 
ziekenhuis’. Wij vinden het belangrijk om een thema uit te kiezen die 
aansluit bij een seizoen, een gebeurtenis, een boek of interesses van de 
kinderen. We maken nu een bijzondere periode mee door het 
Coronavirus, daarom vonden wij het thema ziekenhuis goed passen bij 
deze gebeurtenis. Hoe leg je dit uit aan uw kind? Waarom draagt 
iedereen een mondkapje in de bus/trein? Wij willen dit graag 
spelenderwijs uitleggen aan de kinderen door gebruik te maken van een 
handpop, een doktershoek, voorleesboeken en activiteiten die daarop 
aansluiten. Kijkt u met ons mee op facebook en naar alle mooie werkjes van de kinderen op 
de gang?  
Peuter praat  



 
- Peuter heeft de waterpokken en ziet zichzelf terug op de foto en zegt: ‘Ha net een 

krentebol’ 
- Peuter: mag ik op de tante linie? 

(trampoline) 
- Een peuter fietst rondjes op een fietsje en roept : ‘rondje van de zaak!!!’  
- Peuter helpt een andere peuter bij het naar de wc gaan, nadat ze zelf klaar is zegt 

Denise: ‘Ga je zelf ook nog even je handen wassen, dan kan ‘peuter’ zelf gaan 
plassen’. Peuter:’uhh Denise…ik ben nu even bezig met ‘peuter’ kan je dan heel 
even je mond houden?’  

 
Oproep Oudercommissie  
Vanwege het feit dat OMI een kleinschalig kinderdagverblijf is behoeven we geen officiële 
oudercommissie te hebben. We zijn van mening dat iedereen betrokken moet worden en 
moet zijn bij onze opvang. Omdat we toch menen dat een Oudercommissie van 
toegevoegde waarde kan zijn blijven we op zoek naar ouders voor de OC. We hebben al wat 
signalen ontvangen en willen hier graag een vervolg aangeven.  
 
We willen daarom bij u informeren of u informeren of u het fijn zou vinden als er een 
Oudercommissie komt bij OMI en wie van u in de Oudercommissie wilt stappen? Mocht u dit 
graag willen, dan horen wij dit uiteraard graag van u!  
 
 
Wij hopen dat u tevreden bent over de opvang van uw kind en wij vinden het altijd erg leuk 
om te horen dat er nieuwe aanmeldingen komen door jullie enthousiasme, bedankt hiervoor! 
Dit doet ons erg goed, wij hopen dat jullie ons blijven aanbevelen bij vrienden, familie, 
kennissen, buren want hoe leuk zou het zijn als er meer aanmeldingen volgen.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team OMI  


