Zomerpost
Met deze ‘Zomerpost’ willen wij u graag informeren over punten die spelen tijdens de komende zomerperiode. Om uw
kind zoveel mogelijk plezier te laten beleven aan de zomer, organiseren we zomeractiviteiten als bijv. ‘waterpret’. Graag
vragen we uw hulp zodat we (kinderen en pedagogisch medewerkers) volop van de zomer kunnen genieten.
 Insmeren
Het dringende verzoek is om in verband met de inwerktijd,
uw kind bij een zonnige dag thuis alvast in te smeren met
een zonnebrandcrème die lang werkzaam is (minimaal
factor 20 en waterproof).
Nieuw algemeen beleid is om uw kind sowieso elke dag in
te smeren. Ook op een bewolkte dag is er UV straling in
de lucht en het werkt als geheugensteuntje, het wordt een
gewoonte.
De pedagogisch medewerkers smeren na de lunch of het
slapen nog een keer. We gebruiken daarvoor factor 30.
 Zon
Kleine kinderen mogen conform de richtlijnen van het
Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) niet te lang aan de zon
worden blootgesteld, zie hiervoor ook de folder van het
KWF (ligt voor u klaar in de centrale hal). We laten de
kinderen dan ook niet te lang in de zon spelen en trekken
ze na de ‘waterpret’ weer t-shirtjes aan.
Baby’s jonger dan 6 maanden gaan ook regelmatig naar
buiten, maar komen niet in de zon.
 Waterpret
Bij ‘waterpret’ gebruiken we bakjes, de sproeier, flessen,
teiltjes en/of badjes.
Deze teiltjes/badjes voor de baby’s gebruiken we alleen ’s
ochtends rekening houdend met de hoeveelheid zon en
als de werkzaamheden op de groep het toelaten.
 Kleding
Wij laten de kinderen niet in hun blootje in de tuin spelen.
Wilt u zorgen voor de aanwezigheid van zwemkleding of
swimmers en een extra t-shirt? Het is erg handig om de
naam van het kind op de swimmers te zetten. Wanneer
het een zonnige dag is, is het voor uw kind erg fijn als er
een hoedje of petje gedragen kan worden.

Ook hierin graag de naam van het kindje. De kinderen
lopen zomers vaak buiten op blote voeten.
 Siësta
Tussen de middag bouwen we een rustmoment in door
geen drukke spelletjes meer te doen, geen fietsen en
karren, maar wel bijvoorbeeld binnen voorlezen en rustige
spelletjes.
 Drinken
Er zijn twee drinkmomenten aan tafel. Daarnaast bieden
de pedagogisch medewerkers gevraagd en ongevraagd
water (niet te koud) aan.
Krijgt uw baby borstvoeding? Geef dan een extra voeding
mee, zodat ook deze baby’s voldoende kunnen drinken.
 Buiten ophalen, aankleden
We verzoeken u bij het ophalen wel via de groep te komen
in verband met informatie op de whiteboards,
knutselwerkjes en spulletjes. We vragen u bij het weggaan
niet meer met uw kind naar binnen te gaan, om zoveel
mogelijk zand buiten te laten.
Bij een zomerse dag kan het voorkomen dat de kinderen
niet aangekleed zijn voor het ophalen. We vragen u in dat
geval hier zelf voor te zorgen. De spulletjes liggen buiten
op een tafel of hangen aan het hek.
 Samenvoegen groepen
Tijdens de vakantieperiode van ouders en de pedagogisch
medewerkers worden er mogelijk groepen samengevoegd.
Het beleid is om minimaal één vaste pedagogisch
medewerker per groep in te plannen. Verder werkt
kinderdagverblijf Benjamin met een eigen team van
invalmedewerkers om de vakantieperiode zo goed
mogelijk te laten verlopen.

