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NIEUWSBRIEF. 
Nieuwsbrief Kinderwereld / week 38—2020     

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

NIJNTJE BEWEEGTIP. 
 
Maak een stapel van plastic of papieren bekers op een verhoging. Gooi met sokkenballen of een kleine 

bal de bekers om. Als het makkelijk gaat, laat je je kleuter meer afstand nemen of met de andere hand 

gooien. Je kunt cijfers of letters op de bekers schrijven, zo leert je kind deze kennen.  

PIRAMIDE. 
Gisteravond hebben 8 collega’s na een cursus van 
een aantal maanden het Piramidecertificaat in  

ontvangst mogen nemen.  

Gefeliciteerd met dit mooie resultaat Melissa Plas, 

Marja Wedda, Mariska Bennink, Dion Veurink, Jorik 

Derksen, Julia Kisjes, Meike Meppelink en Tessa  

Melenhorst! 

Na de herfstvakantie starten we met een nieuwe 

groep medewerkers.  

CORONA. 
We merken dat ook ons personeel verkouden 
wordt en getest moet worden. Gelukkig zijn er 

geen collega’s positief getest, maar het maken 

van de roosters wordt lastiger doordat mensen  

niet mogen werken.  

Maakt u gebruik van flexibele opvang, vraag dit 

dan zo snel mogelijk aan. Het liefst uiterlijk  

woensdagavond voor opvang die u de week  

erna wilt afnemen.  

 

Volgende week ontvangt u een extra  

nieuwsbrief met betrekking tot corona. 

DAG VAN DE MEDEWERKER. 

Vandaag, donderdag 17 september, is het de dag van de medewerker!  
Om iedereen te bedanken voor hun inzet ontvangen al onze  

medewerkers en stagiaires namens de oudercommissie en de directie 

een presentje. Het is goed om op zo’n dag stil te staan bij hoe  

iedereen zich elk moment weer inzet om de kinderen een fantastische 

dag te bezorgen. We nemen dat niet voor lief en waarderen dat enorm! 

KONNECT. 
Mocht u tegen problemen aanlopen m.b.t. Konnect horen we dit graag 
van u.  

Het is natuurlijk de bedoeling dat alle ouders zonder problemen kunnen  

inloggen. In Konnect kunt u bijvoorbeeld: opvang aanvragen, afwezigheid 

doorgeven, foto’s bekijken en   verslagen lezen. Voor vragen over Konnect 

kunt u contact opnemen met de administratie.  
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GESLOTEN. 

25 december 2020 

Eerste Kerstdag 

1 januari 2020 

Nieuwjaarsdag 

24 en 31 december 2020 

Vanaf 16.00 uur gesloten 

NIJNTJE BEWEEG DIPLOMA 

We gaan weer data inplannen voor het Nijntje Beweegdiploma!  

De afgelopen periode heeft dit helaas stil gelegen, maar uiteraard is 

er op de groepen hard doorgeoefend met alle kinderen.  

Met het Nijntje Beweegdiploma 1 leren kinderen vanaf 2 jaar je de 

essentiële basisvormen van bewegen. Wat leer je precies?  

Balanceren 

• op de tenen en iets hoog of laag aantikken 

• op tenen of op hakken 

• over een bank 

Pakken van een voorwerp 

Staan 

• op één been 

• vanuit zittende houding zonder handen te gebruiken 

Rennen in verschillende richtingen 

Klimmen op een verhoging 

Kruipen 

Springen 

• als een kikker met twee handen op de grond 

• van een verhoging en blijven staan 

• over een lijn 

• met twee voeten los van de grond 

Omgooien van een pion met een voorwerp 

Hooghouden van een ballon 
Vangen van een ballon 

Schoppen van een bal 

Rollen zijwaarts naar twee kanten 

Schommelen op een bewegende schommel 

 

Wanneer uw kind alles onder de knie heeft worden u en uw kind 

uitgenodigd voor het Nijntje Beweegfeest waar uw kind kan laten 

zien wat hij/ zij geleerd heeft. En om daarna het officiële diploma in 

ontvangst te nemen!  

OUDERCOMMISSIE. 
 
Binnenkort staat het overleg tussen de centrale oudercommissie en het management weer op de 

agenda. De lopende zaken worden dan besproken. 

De oudercommissie heeft samen met een aantal locatiehoofden een tijdje geleden een leuke (online) 

cursus gevolgd. Leuk om dit gezamenlijk te doen! 

 

Op verschillende locaties zoeken we nog ouders voor in de lokale oudercommissie. Heeft u interesse 

laat dit dan weten via oudercommissie@kinderwereld.info. 

.  

REKENTOOL. 
Door middel van de rekentool 
op onze website kunt u heel 

eenvoudig uw eigen bijdrage 

voor de kinderopvang  

berekenen.  

www.kinderwereld.info/

rekentool 
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