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NIEUWSBRIEF. 
Nieuwsbrief Kinderwereld / week 3—2021     

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

KINDERWERELD 30 JAAR. 

Kinderwereld is jarig! Onze stichting bestaat dit jaar 30 jaar! Begonnen met 1 locatie en een handjevol 
kinderen in Coevorden is Kinderwereld uitgegroeid tot een professionele organisatie met opvang voor 

gemiddeld 1350 kinderen in zo’n 20 locaties in Aalden, Balkbrug, Coevorden, Dalen, Dalerveen,  
Dedemsvaart, Den Velde, Emmen, Geesbrug, Hardenberg, Oosterhesselen, Schoonoord en Sleen.  

Het mag duidelijk zijn dat we dit keer geen groot feest kunnen geven. Dat is jammer, maar het zal  
zeker te merken zijn dat het een feestjaar is.  

De afgelopen 30 jaren hebben grote ontwikkelingen plaatsgevonden in de kinderopvangbranche en 
de verwachting is dat dit door zal gaan. Kinderwereld zal steeds open blijven staan voor ontwikkelingen 
die een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van elk kind. 
Wij voelen ons nog altijd zeer vereerd dat we een rol mogen spelen in de opvang en begeleiding van 

uw kind(-eren) en hopen dat u de komende jaren met veel plezier gebruik blijft maken van ons mooie 
aanbod.  
                              Team Kinderwereld 

NOODOPVANG.. 
De aantallen van de kinderen in de noodopvang blijven groeien. Heel 
begrijpelijk! Maar wel een punt van aandacht. Om noodopvang te  

kunnen blijven bieden aan de kinderen die het echt nodig hebben vra-
gen we u om kritisch te blijven kijken of de noodopvang echt  

nodig is!  
Voor vragen omtrent Corona en kinderopvang, zoals de compensatie-

regeling kunt u kijken op onze website of de site van de overheid.  

GESLOTEN. 

5 april 2021 

Tweede Paasdag 

27 april 2021 

Koningsdag 

13 mei 2021 

Hemelvaart 

24 mei 2021 

Tweede Pinksterdag 

PIRAMIDE EN UK&PUK. 
Op de noodopvanglocaties zijn we druk met de Voorleesdagen. Deze 
week wordt er overal voorgelezen uit het boek “Coco kan het!”, het 

prentenboek van het jaar. 
Vandaag is een grote dag. Alle babyvogels gaan voor het eerst vliegen. 
Alleen Coco durft niet. Wat als ze valt? Of als een kat haar grijpt? Maar 
als het wél lukt, kan ze samen met haar vriendjes mooie vormen  
vliegen. Is Coco klaar om haar vleugels uit te slaan? 

PERSONEEL . 
Thessa Schnoing, Simone Kramer en Audrey Neef zijn zwanger!  
Van harte gefeliciteerd alle drie. Geniet van deze bijzondere tijd.  
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