
Nieuwsbrief 

Kinderdagverblijf Pumpulunchi

De ouders van de kinderen van de
dagopvang blijven bij brengen en
ophalen van hun kind(eren) aan
de deur van de groep.
De ouders van de BSO kinderen
blijven bij het brengen bij de
ingangsdeur van het buurrhuis.
Ophalen van de BSO kinderen kan
via de tuin richting de BSO zaal.
Ouders en medewerkers van team
Pumpulunchi houden ten alle
tijden 1,5m afstand van elkaar.
Indien er andere ouders aanwezig
zijn bij het brengen en/of halen,
wordt ook tussen ouders
onderling 1,5m afstand gehouden.

Verscherpte
maatregelen

Voorwoord

Beste ouders &
verzorgers

Voor u ligt de nieuwsbrief
klaar. In deze nieuwsbrief
gaan wij alle belangrijke
zaken rondom het
kinderdagverblijf
weergeven en ook
aandacht besteden aan de
verscherpte corona
maatregelen. 

Het team van Pumpulunchi
wenst een ieder gezonde
maanden toe!

Oktober 2020

Wij zullen u verder op de
hoogte houden betreft de

maatregelen!



BSO

Er valt altijd wat te beleven bij de
BSO!

Op de dinsdag, woensdag en donderdag worden er
gestructureerde geplande activiteiten aangeboden. Enkele
aangeboden activiteiten: 
Zandkoekjes maken, fruitspiesjes maken, knutselen met wc
rollen, schilderen.
De kinderen zijn nu bezig met een kleurwedstrijd. Alle kinderen
hebben met plezier gekleurd en wachten vol spanning naar de
uitslag. De uitslag is op donderdag 1 oktober 2020
Voor alle kinderen is er een prijsje!
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Dagopvang

Wie komt er spelen?

Prul, Anoenya, Oscar, Jenna, Jeftha, Jesse, Kezia, Max
en Roos zijn de kindjes van de dagopvang. In de
dagopvang groep spelen de kinderen van 0 tot en met 4
jaar. In de middag spelen Neemie, Shayli en Dalia in deze
groep!

Thema: Kapper!

De afgelopen weken hadden ze als
thema: Kapper. Verschillende liedjes en
gedichtjes zijn geleerd en de eerste
knutselwerken pronken al op de
vensterbank! Dit thema werd afgesloten
met het bezoek van een kapster op
locatie. Wat was het leuk om al die
kapperspullen( fohn, borstel, grote
kammen, haarspelden)te zien en ermee
te spelen.

De herfst is in het land

Het wordt weer nat buiten. Graag regenlaarsjes
meenemen voor uw peuter. Vanaf 12 oktober start het
thema Herfst en kriebelbeestjes! Ga je met ons op pad
op zoek naar beestjes?

Voorlees momenten

Op 24/09 en 30/09 werden de eerste
voorleesochtenden gehouden. Het was leuk om
voorgelezen te worden door mama, papa, 
oma of opa.



Algemene gesprekken

Evaluatie
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Vakantie

Herfst- en Kerstvakantie

Weet u het al? Komt uw kind naar de opvang? De herfstvakantie
is van 19 oktober 2020 tot en met 23 oktober 2020. Wijkt de
vakantie van uw kind af van deze datum? Geeft het aan ons
door!.

Op 24 december 2020 sluiten wij om 12:00
Graag rekening hiermee houden!

Hygiëne regels

Hoe voorkom ik verspreiding?

Vermijd drukte.
Schud geen handen.
Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze meteen weg.
Was regelmatig en goed je handen met water en zeep. Doe dit minimaal 20 seconden per keer.
Onderaan deze pagina lees je hoe en wanneer je je handen moet wassen.
Heb je klachten? Blijf dan thuis en ontvang geen bezoek. Heb je last van benauwdheid en/of
koorts? Zorg dan dat ook je gezinsleden thuisblijven.
Laat je bij klachten testen via de GGD.
BRON: www.rodekruis.nl

Het is weer tijd voor de jaarlijkse gesprekken. Komende weken
ontvangt u een evaluatie formulier. Graag dit invullen en afgeven
bij de leidster.


