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NIEUWSBRIEF. 
Nieuwsbrief Kinderwereld / week 11 —2021     

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

WEBINAR MEDIA AANBOD JONGE KINDEREN.. 
In de bijlage vindt u een uitnodiging voor de Landelijke webinar ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’.  
In het kader van de Media Ukkie Dagen (26 maart t/m 2 april 2021) neemt Denise Bontje van  
Mediasmarties.nl u tijdens de webinar mee in het media aanbod voor jonge kinderen. Welke media zijn 
beschikbaar? Waar moet u als ouders op letten en welke media passen in een gezond mediamenu voor 
jonge kinderen? Hoe zorgt u voor de nodige balans? 
 
Voor wie:           Ouders van kinderen tussen de 0 en 6 jaar. 
Wanneer:             Woensdag 31 maart 2021 van 20 uur tot 21 uur 
Hoe:                      Online webinar: aanmelden kan via de website van bibliotheek Emmen.  

MAATSCHAPPELIJKE KINDEROPVANG. 

Kinderwereld is een maatschappelijke kinderopvangorganisatie met vestigingen in Drenthe en  
Overijssel. Dagelijks stellen we voor ruim duizend kinderen onze deuren open. Dit doen we op onze  

kinderdagverblijven, peuteropvang en bij de buitenschoolse opvang. 
Maatschappelijke kinderopvangorganisaties kiezen nadrukkelijk voor een bedrijfsvoering waarbij de 

winst opnieuw wordt geïnvesteerd in de organisatie. Met de winst kunnen we duurzame kwaliteit  
borgen en innovatie mogelijk te maken.     

Maatschappelijke kinderopvangorganisaties bieden kinderopvang aan alle kinderen. Ook in wijken of 
dorpen waar geen winst wordt gemaakt. 

CURSUSSEN. 
Door corona heeft het even stil gelegen, maar  
gelukkig kunnen we weer starten met verschillende 

cursussen voor de medewerkers. 
 

De jaarlijkse herhalingen van de cursus BHV / Eerste 
Hulp Aan Kinderen kunnen weer starten.  

Er zal ook een groep starten met nieuwe  
medewerkers zodat alle pedagogisch medewerkers 

weten wat ze moeten doen in een noodsituatie. Een 
fijn gevoel! 

 
Ook de borgingsavonden voor de VVE methodes Uk 

en Puk en Piramide worden door onze trainers  
online aan de medewerkers gegeven.  
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PIRAMIDE. 
Het thema kleding loopt ten einde. Wat is er veel gedaan met dit 
thema!  

 
Er is een ontdekkleed gemaakt, de kinderen leren daarmee  

onder andere knopen, ritsen en een clipsluiting open en dicht te 
maken. 

 
Er zijn heel veel kledingstukken gepast, bekeken en benoemd. 

Wat doe je eerst aan en wat daarna? Wat heb je aan als het warm 
is en wat heb je aan als het koud is?  

 
De woordenschat van de kinderen is weer flink uitgebreid! 
 

  

UK&PUK. 
Hierbij tips voor thuis voor het thema Welkom: 
 

0-1,5 jaar: Door een liedje te zingen bij de terugkomende  
bezigheden, zoals opruimen, aankleden of eten, leert je baby  

gemakkelijker herkennen wat er komen gaat. Zing tijdens het 
opruimen thuis het opruimliedje ‘Één, twee, drie, vier…’ met je  

baby. In de derde regel vul je in wat jullie opruimen. Baby’s  
genieten tijdens het zingen van het ritme en het bekende  

geluid van je stem. Daarbij leren ze allerlei nieuwe woorden. 
 

1,5-2,5 jaar: Zing tijdens het opruimen thuis het opruimliedje ‘Één, 
twee, drie, vier…’ met je kind. In de derde regel vullen jullie in wat 
jullie opruimen. Laat je kind zoveel mogelijk zelf de woorden  
invullen. Welke woorden kent hij al? 
 

2,5-4 jaar: Zing tijdens het opruimen thuis het opruimliedje ‘Één, 
twee, drie, vier…’ met je kind. In de derde regel vullen jullie in wat 

jullie opruimen. Laat je kind zoveel mogelijk zelf zingen en de 
woorden invullen. Maak ook eens expres een foutje. Merkt je kind 

de fout op?  

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! 

GESLOTEN. 

april 2021 
Tweede Paasdag 

 
27 april 2021 

Koningsdag 
 

13 mei 2021 
Hemelvaart 

 
24 mei 2021 

Tweede Pinksterdag 

 

LIEDJE. 
Eén, twee, drie, vier (opruimliedje ) 
(op de wijs van ‘hoedje van papier)  
 
Eén, twee, drie, vier, opruimen,  
opruimen.  
Eén, twee, drie, vier, ruim op met 
plezier.  
… hier, … daar. Wat hoort bij elkaar? 
(vul hier in wat u opruimt, bijv. blokken, 
bekers)  

Eén, twee, drie, vier, wij zijn klaar!  
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