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NIEUWSBRIEF. 
Nieuwsbrief Kinderwereld / week 15 —2021     

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

OPENING BSO.. 
In de persconferentie van afgelopen dinsdag heeft  
premier Rutte bekend gemaakt dat ook de  
buitenschoolse opvang weer volledig open gaat.  
 
Met ingang van maandag 19 april stopt de noodopvang 
en zijn alle kinderen weer welkom op de BSO.  
Ouders van de BSO hebben hier een bericht over  
ontvangen via Konnect.  
 
Fijn dat we iedereen weer kunnen zien! 

KONNECT WACHTLIJST. 

Het gebeurt regelmatig dat er (extra) opvang wordt aangevraagd nadat op donderdag het rooster voor 
de week erop gemaakt is. Wanneer er plek is op de groep wordt de aanvraag goedgekeurd. Wanneer 

er geen plek is op de groep dan wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst.  
 

Dit houdt in dat er nog geen plek gereserveerd is voor uw kind. Zodra er een plek beschikbaar komt 
wordt uw aanvraag alsnog goedgekeurd. Wanneer u vragen heeft over de wachtlijstplaatsing kunt u 

bellen met de locatie en vragen naar de clustermanager. 
 
Wilt u zeker zijn van een plek? Vraag dan de opvang uiterlijk woensdag aan voor de week erop! 

ZOMERVAKANTIE. 
Het duurt nog even, maar we zijn al bezig met de  
planning voor de zomervakantie. 
Wilt u eraan om denken om uw kind(eren) af te melden 
in Konnect zodra uw vakantie bekend is? 

GESLOTEN. 

 
27 april 2021 

Koningsdag 
 

13 mei 2021 
Hemelvaart 

 
24 mei 2021 

Tweede Pinksterdag 

PERSONEEL. 
Per 1 april zijn Monique Hidding en Iris Tip nieuw in dienst 
bij Kinderwereld als pedagogisch medewerkers. Welkom 

Monique en Iris!  
 

Eline Veentra is geslaagd voor haar GPMK4 diploma.  
Gefeliciteerd Eline!  
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PIRAMIDE. 
Het thema “Lente” is nog in volle gang. Er worden zaadjes  
geplant, zoals tuinkers. We houden goed in de gaten of de  

zaadjes gaan groeien, geven het af en toe water en uiteindelijk 
kunnen we de tuinkers ook proeven. 

Wat leren we veel nieuwe woorden en begrippen! Maar we  
spelen natuurlijk ook fijn met elkaar.  

UK&PUK. 
We zijn nog druk met het thema “Wie ben ik”. In de kring  
bekijken en bespreken we verschillende voorwerpen zoals een 

kam, een tandenborstel. Wat doe je daarmee? We hebben er 
leuke gesprekjes over.  

We bespreken ook wat voor kleur haar we hebben, hoeveel 
oren hebben we en welke kleur zijn je ogen?  

KANTOOR. 
Door langdurige ziekte is de bezetting op het kantoor minder 
dan u gewend bent.  

Stuur uw vragen via de mail, wij geven zo snel mogelijk  
antwoord! 

ZONNEBLOEMCHALLENGE. 

In het kader van het 30 jarige bestaan van Kinderwereld  

organiseren we een zonnebloemchallenge. Alle kinderen die 
bij Kinderwereld komen, krijgen een doosje met  

zonnebloemzaden cadeau. Wie het mooiste boeket kweekt 
maakt kans op een mooie prijs.  
 

In deze brief vinden jullie meer informatie.  
Doen jullie allemaal mee?  

 

WERELDWIJS. 
De verbouwing bij WereldWijs is 
klaar, slaapkamers zijn gerealiseerd. 

Hoogstwaarschijnlijk wordt de  
buitenruimte in de meivakantie  

aangepakt.  
 

Zoals het nu lijkt kunnen de kinderen 
van 0– 2 jaar vanaf 17 mei ook opvang 
afnemen bij WereldWijs!  
 
Heeft u hier belangstelling voor dan 

kunt u contact opnemen met de 
clustermanager Karin Beuker 

(karin@kinderwereld.info) of met de 
administratie 
(info@kinderwereld.info). 
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