
 

      Kinderwereld: dagopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang in Drenthe / Overijssel 
T. 0524-52 44 45 / info@kinderwereld.info / www.kinderwereld.info 

NIEUWSBRIEF. 
Nieuwsbrief Kinderwereld / week 41 —2021     

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

UK&PUK. 
Bij de locaties waar we 52 weken per jaar met Uk & Puk werken ( Scheperke, Boomhut) loopt het thema 
“Wat heb ik aan vandaag” na deze week af. Vanaf volgende week werken we met het thema Reuzen en 

Kabouters. In dit thema staan de begrippen “groot en klein” centraal. Het knieboekverhaal “Kabouter 

Bim” en de ondersteunende prenten uit de voorleesactiviteiten maken de begrippen “reus” en 

“kabouter” duidelijk. Naar aanleiding van het verhaal gaan de kinderen aan de slag met de begrippen 

“groot” en “klein”.  

 

Bij de locaties die 40 weken per jaar werken met Uk & Puk (Aalden, Dedemsvaart,  OBS Hesselanden, 

POS de Ravelijn) zijn we ook nog bezig met het thema Reuzen en Kabouters. De begrippen “groot en 

klein” zijn al aardig bekend bij de kinderen! Puk heeft kleine voeten en de laarzen zijn juist heel groot. 

We benoemen alles van puk en kijken naar het verschil tussen Puk en ons. Wij hebben grotere voeten, 

wij hebben 5 vingers: De duim is dik en de pink is kleiner dan de andere vingers.  

De begrippen komen de hele dag terug want we hebben grote en kleine borden. De druiven zijn kleiner 

dan de appels, enzovoort.  

OPROEP OUDERCOMMISSIE .  
De oudercommissie is op zoek naar leden! Voor de volgende 

locaties zijn we met spoed op zoek: 

 

BSO prinses Margriet in Balkbrug 

KDV WereldWijs in Coevorden 

POS Park in Coevorden 

BSO BWB in Dalen 

KDV Kompas in Dedemsvaart 

BSO Kompas in Dedemsvaart 

KDV de Ravelijn in Den Velde 
KDV ‘t Kaboutertje in Geesbrug 

KDV Koekeloere in Schoonoord 

BSO Koekeloere in Schoonoord 

BSO De Boomhut in Emmen 

 

Wilt u graag oudercommissielid worden, maar staat uw  

locatie er niet bij, geef het alsnog aan! We kunnen op bijna 

alle locaties mensen erbij gebruiken.  

 

Via ariska@kinderwereld.info kunt u zich opgeven. 

CORONA. 
We merken dat corona weer opspeelt. 
Collega’s en kinderen zijn besmet en/

of moeten in quarantaine.  

Heel vervelend!  

 

Bij elke besmetting hebben we  

contact met het scholenteam van de 

GGD. We volgen de regels en de  

adviezen van de GGD strikt!  
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DEN VELDE. 
We gaan uitbreiden in Den Velde! Naast het aanbod van 
peuterspeelzaal gaan we vanaf 25 oktober BSO aanbieden. 

 

De BSO zal geopend zijn van maandag tot en met  

donderdag, voorschools en naschools. 

 

Wilt u informatie dan kunt u contact opnemen met  

Paulien Koster, clustermanager in den Velde. 

(paulien@kinderwereld.info)  

PERSONEEL .  

Maartje Even heeft een andere baan 

gevonden. We moeten helaas afscheid 

nemen, maar wensen je veel plezier bij 

je nieuwe baan!  

 

We wensen de collega’s die ziek thuis 

zijn heel veel beterschap! 

NIJNTJE BEWEEGTIP. 

Leg je kind op de buik boven op een grote 

strandbal of skippybal.  Laat je kind als een 

vliegtuig zijn armen spreiden. Houd de voeten 

vast of heupen vast en beweeg je kind rustig 

heen en weer.  

PIRAMIDE. 
Deze week en volgende week werken we nog met het  
thema Herfst.  

 

We praten over de herfst. Deze week komen ook de  

logowoorden: wind-waaien - het waait aan bod.  

 

Als we naar buiten kijken waait het niet, maar de wind heeft 

al wel heel veel blaadjes van de boom geblazen.  

 

Dat kunnen wij ook! We gaan ook wind maken door te  

blazen. We blazen watjes van onze hand, die waaien op de 

grond, net als de blaadjes buiten.  

REKENTOOL. 
Door middel van de rekentool op onze website kunt u heel eenvoudig uw eigen bijdrage voor de  

kinderopvang berekenen.  

www.kinderwereld.info/rekentool   

mailto:info@kinderwereld.info
https://www.kinderwereld.info/rekentool

