
 
 
 

Hallo ouders/verzorgers, 
Vanachter de woonkamertafel (ik heb puppydienst) zet ik weer een ander op papier voor 
jullie. Als eerste wil ik jullie vertellen dat het momenteel goed gaat met mij, ik heb ondanks 
het gemis van Coert weer zin om dingen aan te pakken, krijg weer zin in Op d’n Buiten! (voor 
de allernieuwste ouders onder ons, mijn man Coert is november 2021 overleden). Maar jee 
wat is het veel werk om alles op orde te houden in en rondom de boerderij in je eentje en 
dan ook nog ongepland een nestje Jack Russel pups….schattig maar blij dat ze bijna allemaal 
uitvliegen binnenkort. 
Ik wil dan ook langs deze weg alle medewerkers van Op d’n Buiten en in het bijzonder 
Kirsten bedanken voor het draaiende houden van ons kinderdagverblijf het afgelopen half 
jaar, meiden bedankt! 
 
Dan nu wat info: 

 

 
Agenda 

• Oudercommissie vergadering 27-06-2022 

• 04-07 en 05-07 train de trainer opleiding Fleur en Petra 

• 11-07-2022 werkoverleg team 

• Zomersluiting 08-08-2022 t/m 19-08-2022 

• 14-09-2022 werkoverleg team 

• Studiedag 30-09-2022 kinderdagverblijf gesloten 

• Nazomerfestijn 30-09-2022 16.00 uur/18.30 uur uitnodiging volgt 

Onze nieuwe website is live !!! 
Benieuwd wat jullie ervan vinden 
www.opdnbuiten.nl  

http://www.opdnbuiten.nl/


 
 
 

Werkdagen leidsters per 1 juli 2022 
Bengeltjes Fleur  dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 
  Jill  maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 
  Manon  maandag en donderdag 
Boefjes Kirsten  (woensdag)*, donderdag en vrijdag 
  Melanie dinsdag, woensdag en donderdag 
  Nathalie maandag, dinsdag en woensdag 
  Daniëlle maandag en vrijdag 

 
Marijke en Julia werken flexibel. 
Britt en Tessa werken flexibel naast hun stage. 
*Kirsten heeft op woensdag ook groepsoverstijgende 
taken 
Gail werkt als toegepast psycholoog voor de 
medewerkers en ouders 
Petra is geheel werkzaam op kantoor op maandag, 
dinsdag, donderdag en flexibel op vrijdag. 
 
 

 
 

Zomerzon 
 

• Hebben jullie ze al gezien? 
Onze mooie zonnebranddispensers  
Maar wij stellen het nog steeds op prijs stellen dat  
u uw kind(eren) met goed weer ’s ochtends 
ingesmeerd brengt want 24 kinderen insmeren  
gaat af van kostbare buitenspeeltijd. Daarna gedurende de  
dag wordt insmeren herhaald want wij zijn ons bewust van het belang van zon bescherming. 

 

Juf Julia nu geniet van haar 
zwangerschapsverlof 



 
 
 

• Het schaduwdoek wat bescherming biedt voor de zon boven 
de buitenbedjes moet retour voor herstel. Er blijft water in 
staan. Erg vervelend om met een onverwachte onweersbui  
’s nachts om 4.00 uur het doek te moeten ontwateren :(  
Hopelijk is het snel gemaakt! 
 

• Om de temperatuur te beperken op de slaapkamer is er 
zonwerende folie aangebracht op de buitenzijde van de 
ramen. Niet mooi, wel effectief! 

 

• Houden jullie er rekening mee dat we bij extreme hitte een 
beroep kunnen doen op het hitteplan (zie pedagogisch beleid) 
Indien nodig; niet leuk maar alles voor veilige kinderopvang! 
 
 
Ik wens jullie een heerlijke, veilige, zonnige, zomer. 
 
Groetjes Petra 


