
Nieuwsbrief Zonbescherming 

Het is alweer mei en we zijn allemaal aan het wachten op het mooie weer. 

Iedereen heeft zin om lekker in het zonnetje buiten te zitten en te spelen.  

Kinderen in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar zijn nog niet in staat om zichzelf goed te 

beschermen tegen de zon. Hiervoor hebben ze een volwassenen nodig. Vaak 

zijn volwassenen zich ervan bewust dat je tijdens een dagje in de zon op het 

strand of bij het zwembad kan verbranden. Maar wist je dat je ook tijdens een 

half uurtje buitenspelen, een tochtje naar de supermarkt of een rondje fietsen 

kunt verbranden? Ook dan is het dus belangrijk om je huid te beschermen.  

Hoe kan je jezelf en je kinderen beschermen tegen de zon: 

 Insmeren met zonnebrandcrème met SPF 30 of SPF 50. 

  De huid bedekken met (UV- werende) kleding 

  Het dragen van een hoed of pet 

  Het dragen van een zonnebril 

  Tussen 11.00 en 15.00 uur wanneer de zon het felst schijnt, de schaduw 

opzoeken.  

 

In de zonnige periode spelen bij het Sparretje: 

Het is fijn als de kinderen ’s morgens voordat ze naar het Sparretje komen, 

worden ingesmeerd. Wij zullen de kinderen voordat we buiten gaan spelen en 

tijdens het buitenspelen (om de 2 uur) insmeren met Nivea zonnebrandcrème 

SPF 50. Mocht het zo zijn dat u liever een andere zonnebrandcrème gebruikt 

i.v.m. allergieën of om een andere reden. Dat is geen probleem, wij vragen 

ouders deze zonnebrandcrème dan zelf mee te geven.  

Om de kinderen te beschermen tegen de zon zou het ook fijn zijn als ze een 

hoedje of pet meenemen. Hiermee kunnen we ook weer leuke spelletjes doen. 

Op deze manier hopen we dat de kinderen vertrouwd raken met iets op hun 

hoofd te hebben en kunnen we spelenderwijs uitleggen om jezelf te 

beschermen tegen de zon.  



Verder wordt er op warme en zonnige dagen niet tussen 11.00 en 15.00 uur 

buiten gespeeld of alleen in de schaduw. Kinderen onder de 12 maanden 

proberen we de gehele dag zoveel mogelijk in de schaduw te laten spelen.  

Wanneer het boven de 28 graden is zoeken we de verkoeling binnen op en 

gaan we niet naar buiten. Ook bieden we de kinderen extra drinkmomenten 

aan en wordt het spel aangepast op de warme temperaturen.  

 

Liedje over jezelf insmeren 

  

Een ander leuk insmeer liedje vind je door onderstaande link aan te klikken: 

NIVEA SUN Insmeerlied: Elke Mooie Dag - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=WVw7U6bLi2c

