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NIEUWSBRIEF. 
Nieuwsbrief Kinderwereld / week 9—2021     

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

COMPENSATIE SLUITING CORONA.. 
Vanwege het coronavirus was de kinderopvang in Nederland tijdens meerdere periodes gesloten. De 
buitenschoolse opvang (BSO) is nog gesloten. 
De overheid heeft ouders gevraagd tijdens de sluiting de kinderopvang door te betalen. Ook als ze er 
geen gebruik van maken.  
 
Wilt u meer informatie over hoe de compensatie voor u geregeld wordt dan kunt u hiervoor kijken op 
de website van de SVB.  

TOM EN PIPPO. 
We delen hierbij namens de bibliotheek de  
voorjaarsversie van de Tom en Pippo nieuwsbrief. 

Hierin staan de leukste nieuwe (voor)leestips voor 
peuters. Om samen te bladeren, te lezen en te  

kijken.  
 

U vindt de nieuwsbrief in de bijlage.  
Veel leesplezier! 

DOE MEE WEBWINKEL. 
De gemeente Coevorden start per 15 februari 2021 de 
Doe-Mee-Webwinkel. Die vervangt de Doe-Mee-Pas.  

 
Deze webwinkel is voor inwoners van de gemeente 

Coevorden die een minimum inkomen hebben.  
 

U krijgt een budget per jaar en u kunt dat via de 
webwinkel zelf besteden bij aanbieders in de regio 
Zuidoost-Drenthe.  
Deze aanbieders zijn verenigingen of ondernemers 

met een sportief of cultureel aanbod. Zoals theaters, 
sportscholen en winkels. Als u iets koopt, krijgt de 
aanbieder direct het geld. Dat is voor u en de  

aanbieder makkelijk. U hoeft geen pas meer te laten 
zien en u heeft meer keuze!  

 
Voor meer informatie klik hier!  

CORONA. 

Op onze website vindt u de nieuwste versie van 
de beslisboom 0-4 en 4-12 jaar. 

www.kinderwereld.info 
 

Ook vindt u er een link naar een document van 
de GGD GHOR Nederland met vragen en  

antwoorden met betrekking tot testen bij  
kinderen van 0 tot 12 jaar.  
 
De kinderen van 4-12 jaar gaan allemaal weer 

naar school, veel kinderen zien we ook op de 
BSO. We gaan daarom stoppen met het sturen 
van de thuisactiviteiten voor de kinderen van 4-

12 jaar. 

mailto:info@kinderwereld.info
https://www.svb.nl/nl/kinderopvang
file:///Z:/Administratie/Publisher/Nieuwsbrief nieuwe stijl/2020/TomenPippo_VOORJAAR_2020.pdf
https://www.coevorden.nl/doe-mee-webwinkel
http://www.kinderwereld.info/corona
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PIRAMIDE. 
We zijn deze week begonnen met het thema Kleding. Er zijn op alle 
groepen al een hele hoop poppen aan– en uitgekleed.  

Het boekje “Aankleden met Fien en Milo” is een leuke tip voor kinderen 
vanaf ongeveer 2 jaar.  

 
Fien en Milo willen samen buiten spleen. Milo is klaar om naar buiten te 
gaan. Hij heeft al zijn kleren aan. Maar Fien niet, ze is nog helemaal 
bloot. Fien moet een onderbroekje, een hemdje en sokken aantrekken, 
En daarover een jurk, schoenen en een jas. Fien heeft heel veel mooie 
kleren. Maar wat is het toch moeilijk om te kiezen... 
Een amusant verhaal over kleren kiezen, aankleden en... uitkleden. 

UK&PUK. 
Bij het thema Welkom Puk oefenen we veel met het dagritme, wat  
betekent dat plaatje op de dagritmekaart? Wat gaan we vandaag  

allemaal doen? Wat hoort waar in de groep?  
 

Natuurlijk doen we ook veel andere dingen, zoals wandelen en allerlei 
dingen buiten ontdekken, boekjes lezen en gezellig samen spelen.  

DAGBOEKJES. 
We werken al een tijd met de dagboekjes via Konnect. Om u meer inzicht te geven in hoe we aan de 
ontwikkeling van uw kind werken willen we elke dag een activiteit goed beschrijven. Hoe is er aan de 

ontwikkeling gewerkt? Welke ontwikkelingsgebieden kwamen aan bod?  
Dit doen we in plaats van het beschrijven van een hele dag. We pakken dus een stukje uit de dag en 

beschrijven die uitgebreid. 
Voor de dagelijkse onderwerpen als voeding, slapen, enz. gaan we de tijdlijn gebruiken. Het zou  

kunnen dat de stukjes in het dagboekje er net even iets anders uit gaan zien dan u gewend bent!  

GESLOTEN. 

5 april 2021 
Tweede Paasdag 

 
27 april 2021 

Koningsdag 
 

13 mei 2021 
Hemelvaart 

 
24 mei 2021 

Tweede Pinksterdag 

PERSONEEL. 
Nieuw in dienst bij Kinderwereld is 
Merel Schepers. Ze is per 1 maart 
begonnen als invalkracht. Welkom!  

KONNECT. 
We krijgen af en toe de 
vraag wat de tijden zijn die 
afgenomen kunnen  
worden voor flexibele  
opvang.  
 
Vraagt u een dag(deel) aan 
dan ziet u in Konnect alle 
opties wat betreft de  
aanvraagbare tijden staan. 

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! 
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