
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corona maatregelen (1):  

Momenteel veranderen de inzichten wat betreft de corona maatregelen met de dag. In 

het MT van de Stichting Kindpunt, waaronder ook ons Kindcentrum valt, hebben we 

besloten de persconferentie van morgen af te wachten, voordat we eventuele 

veranderingen doorvoeren. Voor nu dus geen ingrijpende maatregelen. Wel vragen we 

u met klem deze week niet de school te betreden zonder belangrijke redenen. Mocht er 

toch een belangrijke reden zijn komt u gewoon naar binnen.  

 

 

Corona maatregelen (2): 

Geachte ouders, 

Het onderwijs en de opvang staan op dit moment voor een ongekende uitdaging. De 

combinatie van de gevolgen van de coronapandemie en het personeelstekort vragen 

een enorme inspanning van onze medewerkers en directies.  

Afgelopen week heb ik mijn waardering richting de medewerkers al uitgesproken. 

Van verschillende ouders krijg ik te horen dat ze eigenlijk niet zoveel merken van het 

kunst en vliegwerk achter de schermen. Ik ervaar dat als een compliment richting al 

die medewerkers die er blijkbaar in slagen om het onderwijs en opvang voortgang te 

laten vinden.  
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3 dec.    : Sinterklaas op school   
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Toch ontkomen we niet aan rigoureuzere maatregelen, af en toe moet er een groep  

naar huis gestuurd worden. Dat is in de afgelopen periode 4 keer gebeurd (KindPunt 

heeft ongeveer 80 groepen). Soms omdat de groep in quarantaine moest en soms 

omdat er simpelweg geen vervanging voor handen was. In het eerste geval kunnen we 

dan geen noodopvang aanbieden (de kinderen moeten immers in quarantaine). Ik kan 

me voorstellen dat dat overlast veroorzaakt, maar gelukkig ervaren we juist nu veel 

begrip en waardering van ouders.  

Dank u wel daarvoor, u steekt ons daarmee een hart onder de riem en het geeft ons 

extra motivatie om alles op alles te zetten om de kinderen een goede schooltijd te 

geven, ook nu.  

Twee jaar in een kinderleven, want zolang duurt deze periode al, zijn wezenlijk in het 

leven van een mens. De waarde daarvan mag niet onderschat worden. Juist de maand 

december is in dit opzicht extra belangrijk. Wij gaan ons best doen om er ook dit jaar 

een feest van te maken, maar zijn natuurlijk afhankelijk van regels van de overheid.  

Namens bestuur, directie en medewerkers wil ik afsluiten met u te bedanken voor het 

vertrouwen  en het begrip dat we in de afgelopen weken hebben mogen ervaren. 

Herman Langhorst 

Bestuurder van KindPunt en PlusKinderopvang 

 

P.S. Vrijdagavond 26 november a.s. is er een nieuwe persconferentie. Mochten hier 

nieuwe maatregelen uit volgen, dan gaan we u daarover zo snel mogelijk informeren. 

 

 

Peutergym:  

De peutergym gaat vrijdag nog wel door, weliswaar 

in ‘afgeslankte’ vorm. Dit houdt in dat de kinderen 

wel kunnen bewegen, maar we geen nazit en koffie 

aanbieden. De betrokken ouders vragen we 

nadrukkelijk anderhalve meter afstand te houden 

tijdens de les en direct na de les naar huis te gaan. 

 

  



 

 

 

Kinderboekenweek actie:  

Tijdens de Kinderboekenweek hebben we meegedaan 

met de boekenactie. Dankzij vele ouders, verzorgers en 

niet in de laatste plaats opa’s en oma’s, hebben we een 

prachtig pakket boeken kunnen aanschaffen! Iedereen 

die mee heeft gedaan: Hartelijk dank! 😊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baby/dreumesgroep: 

Het Sinterklaas thema leeft, de groep is versierd en kinderen (de dreumesen dan) 

hebben het over Sinterklaas. We lezen boekjes, eten af en toe een pepernoot en zingen 

samen liedjes. Er zijn al veel schoentjes binnen gekomen en deze gaan we komende 

week zetten. Heb je er nog geen één meegeven? Doe dit dan nog snel!   

Onze kunstenaars zijn bezig geweest en hebben mooie pietjes op het raam gemaakt.  

                                                ‘Piet, piet wiede wiede wiet 

                                                 Ik hoor je wel, maar ik zie je niet!  

                                                 Wil je Sint de groeten doen? 

                                                 Gooi wat in m’n lege schoen!’ 
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Peutergroep: 

Op de peutergroep is het Sinterklaas thema in volle 

gang, we pakken cadeautjes in om mee te spelen, we 

spelen in onze stoomboot en we verkleden ons als Piet 

of Sint.  

Ook mogen we deze week onze schoen zetten. 

Spannend en leuk. 

Natuurlijk vieren we in deze tijd ook gewoon de 

verjaardagen van de kinderen.  

Hiep hiep hoera.  

 

 

 

BSO: 

Op de Bso hebben we het vol enthousiasme over onze 

verlanglijstjes voor Sinterklaas. En wat we zoal in onze schoenen hebben gekregen.  

We maken ons eigen verlanglijstje, in allerlei speelgoed boeken zoeken we cadeautjes 

uit en plakken deze op de zak van Sinterklaas.  

Ook spelen we tijdens de Bso nog lekker veel buiten, een frisse neus halen en even 

onze energie kwijt heerlijk.  

Afgelopen week hadden we weer onze maandelijkse kookbso. We hadden zoveel 

aanmeldingen dat we een hele gezellige grote groep hadden. We hebben wraps/taco’s 

gemaakt met gehakt en verschillende verse groentes. Als toetje hadden we zelf een 

heerlijke cake gebakken. Deze gingen we versieren met wat slagroom en lekkere 

aardbeien en frambozen.  

 

Hierbij het recept van de cake: 

 



 

Benodigdheden: 

250 gr zelfrijzend bakmeel 

250 gr suiker 

250 gr margarine 

2 zakjes vanille suiker 

3 eieren 

 

Bereiding: 

Oven voorverwarmen op 150 graden. 

Boter smelten, zodat dit zacht is. 

Alles afwegen en in de kom doen. 

Dit mixen totdat je een glad deeg krijgt. 

Bakblik invetten en deeg erin gieten. 

1 uur / 1 ½  in de oven. 

Even laten afkoelen, warm serveren is het lekkerst! 

 

Tip: Je kunt dit ook gebruiken voor lekkere 

cupcakes, dan 20/25 minuten in de oven. 

 

 


