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  (2-wekelijkse uitgave m.u.v. schoolvakanties) 

CORONA. 
Ook bij Kinderwereld merken we dat de besmettingen 
oplopen. Er zitten kinderen en collega’s in quarantaine, 

roosters zijn lastig rond te krijgen. Op dit moment heb-

ben we dagelijks contact met de GGD. 

 

Hoest uw kind veel of heeft het last van benauwdheid of 

koorts, dan moet uw kind thuisblijven met het  

dringende advies om te gaan testen bij de GGD. 

 

We krijgen al vragen van ouders over een mogelijke 

sluiting van school en kinderopvang. Dit horen wij ook 

vanavond in de persconferentie. Via Konnect en/of 

mail informeren we u bij maatregelen die  

Kinderwereld raken.  

 

In de bijlage vindt u informatie van de GGD met meer 

informatie over wat er momenteel speelt rondom  

corona en wat u zelf kunt doen. 

KERSTVAKANTIE. 
Voor we het weten is het alweer zo ver! We 
zijn achter de schermen al bezig met de 

planning voor de kerstvakantie. Indien  

mogelijk horen we graag alvast of uw kind 

wel of niet komt. Heeft u vaste opvang en 

komt uw kind niet? Meldt uw kind dan af via 

Konnect. Heeft u flexibele opvang en komt 

uw kind wel? Vraag dan alvast opvang aan 

via Konnect. 

 

Denkt u eraan dat alle locaties op 24 en 31  

december om 16.00u gesloten zijn? 

NIJNTJE BEWEEGTIP. 

Blaas een of meerdere luchtbedden half op. Laat je 

kind daar over heen kruipen, rollen en ravotten. Daag 

daarna je kind uit, kun je er ook over heen lopen?  

 

Omdat je de luchtbedden niet helemaal op spanning 

brengt oefent je kind nog meer om zelf balans te  

houden  

GEZONDE KINDEROPVANG. .         

Om de kans op voedselallergieën bij baby’s te verkleinen is het advies van het voedingscentrum sinds 

kort: begin zo vroeg mogelijk met het aanbieden van verschillende soorten voedsel, waaronder  

pindakaas en ei. Het advies is om te beginnen met het geven van 100% pindakaas en ei vóór kinderen 8 

maanden zijn. Bekijk meer informatie hierover op de website van het voedingscentrum 

mailto:info@kinderwereld.info
https://www.voedingscentrum.nl/nl/service/vraag-en-antwoord/kinderen-en-jongeren/kan-ik-mijn-jonge-kind-noten-en-pinda-s-geven.aspx#msdynttrid=i5CFrfJ2vGI-njcZaXENrFPwj1O_le-Has0mf77G6zU
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UK & PUK/PIRAMIDE. 

Het is bijna 5 december, we zijn nog volop bezig 

met Sinterklaas. Er wordt gelezen en gezongen 

over Sinterklaas. Er worden verlanglijstjes  

geknutseld, schoorstenen geknipt, geplakt en 

geverfd en er worden heerlijke pepernoten  

gebakken. 

PERSONEEL. 

Geen nieuwtjes wat betreft personeel deze 

week!  

SPULLEN MERKEN. 

Vaak hebben kinderen een zelfde jas met 
dezelfde maat. Om verwarring te  

voorkomen willen we u vragen om de  

spullen die u meegeeft te voorzien van de 

naam van uw kind.  

 

Denk naast de jas ook aan schoenen,  

poedertorentjes, schooltas, enz.  

CONTACT. 
Op onze website vindt u alle contactgegevens van  
onze locaties.  

 

We worden regelmatig gevraagd naar het LRK-nummer 

van een locatie. Ook deze kunt u hier vinden. Kijk op de 

website van Kinderwereld voor alle gegevens van de  

betreffende locatie. 

 

Heeft u een vraag aan de administratie dan kunt u die 

het beste per mail sturen via: info@kinderwereld.info. 

U krijgt vaak dezelfde dag al antwoord.  
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VACATURES. 
We zijn op zoek naar enthousiaste collega’s voor 
verschillende locaties. Naast pedagogisch  

medewerkers zijn we op zoek naar senior  

pedagogisch medewerkers en clustermanagers. 

 

Heeft u belangstelling of kent u iemand, neem dan 

even een kijkje op onze website!  

mailto:info@kinderwereld.info
https://www.kinderwereld.info/vestigingen
https://www.kinderwereld.info/vestigingen
https://www.kinderwereld.info/vacatures

