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NIEUWSBRIEF. 
Nieuwsbrief Kinderwereld / week 20 —2021     

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

GESLOTEN. 

 
24 mei 2021 

Tweede Pinksterdag 

UK&PUK. 
Het thema “Muziek” is op de meeste locaties die met Uk & Puk 
werken begonnen. Er zijn al heel veel instrumenten ontdekt 

deze eerste week. Een aantal kinderen hebben instrumenten 
van thuis meegenomen naar de groep.  

 
De meeste kinderen vinden muziek maken geweldig. Op een 

echt instrument of door lekker met een pollepel op een pan te 
slaan. Het is niet alleen een schattig gezicht, het is ook nog 

eens goed voor hun ontwikkeling. Muziek draagt veel bij in de 
sociale vaardigheden en heeft een positief effect op de  

intelligentie van je kind.  
In de linker hersenhelft wordt de spraak en intellect geregeld. 
De rechter hersenhelft regelt de gevoelstoestand. Bij kinderen 

die muziek maken zijn beide hersenhelften sterker met elkaar 
verbonden.  

De emotionele ontwikkeling wordt gestimuleerd. Zoals het  
leren over gevoelens, samenwerken en het ontwikkelen van 

creativiteit. Door een instrument te bespelen zal de motoriek 
geoefend worden. Dingen als aanraken, luisteren en kijken is 

goed voor de zintuiglijke ontwikkeling. Muziek maken helpt 
ook bij de spraak- en taalontwikkeling van je kind. 

PIRAMIDE. 
Het thema “Kunst” is op de locaties waar met Piramide  
gewerkt wordt in volle gang. Bij dit thema komt van alles aan 
bod.  
Tijdens het maken van kunstwerken oefenen we de fijne en 

grove motoriek, we leren nieuwe woorden zoals “mengen”, en 
we oefenen met de kleuren. De begrippen “groot en klein” en 

“meer en minder” komen aan bod. Een belangrijk begin van de 
rekenontwikkeling! 

Ook het opvoeren van toneelstukjes hoort bij kunst, dit is weer 
heel goed voor de sociale en emotionele ontwikkeling.  

KONNECT. 

We krijgen deze week veel vragen 

van ouders over het inloggen in 
Konnect. Dit lukt soms niet.  

 
De oplossing is meestal het opnieuw 
invoeren van uw gegevens. 

 
URL : kinderwereld.ouderportaal.nl 

Gebruikersnaam: uw emailadres 
Wachtwoord: bij u bekend 
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COMPENSATIEREGELING. 
Compensatie tot maximum uurtarief 
Vanwege het coronavirus is de kinderdagopvang in de periode 16 december 2020 tot en met 

7 februari 2021 gesloten geweest. De buitenschoolse opvang (BSO) is gesloten geweest in de periode 
16 december 2020 tot en met 18 april 2021. De overheid heeft gevraagd aan ouders om in deze periode 

de rekening van de kinderopvang toch te betalen. Ook als ze geen gebruik konden maken van de  
kinderopvang. 

De Rijksoverheid gaat de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief compenseren. 
Het maximum uurtarief Kinderopvang is € 8,17 (2020) en € 8,46 (2021) en voor de BSO is dat € 7,02 

(2020) en € 7,27 (2021). 
Deze compensatie wordt in één keer door de Belastingdienst uitgekeerd, u ontvangt binnenkort  

bericht hierover. 
  

Compensatie boven het maximum uurtarief 
Kinderwereld compenseert de eigen bijdrage van ouders boven het maximum uurtarief voor  

kinderopvang en BSO. Dit gaat over de bovengenoemde periode. Deze regeling geldt voor ouders die 
een schoolwekenpakket, flexibele opvang of reguliere BSO afnemen. 

  
Kinderopvang 2020 

Schoolwekenpakket: € 8,25  -  € 8,17  =  € 0,08 per uur 
Flexibele opvang    : € 8,65  -  € 8,17  =  € 0,48 per uur 

 
Kinderopvang 2021 

Schoolwekenpakket: € 8,55  -  € 8,46  =  € 0,09 per uur 
Flexibele opvang    : € 8,95  -  € 8,46  =  € 0,49 per uur 
  

BSO 2020 
Reguliere opvang   : € 7,20  -  € 7,02  =  € 0,18 per uur 

Flexibele opvang    : € 8,65  -  € 7,02  =  € 1,63 per uur 
 

BSO 2021 
Reguliere opvang   : € 7,45  -  € 7,27  =  € 0,18 per uur 

Flexibele opvang    : € 8,65  -  € 7,27  =  € 1,38 per uur 
 

De verrekening zal plaatsvinden met de eerstvolgende factuur. Meer informatie vindt u op de website 
van de SVB. 

(tekst onder voorbehoud van typefouten)  

PERSONEEL . 
Per 1 juni komt Laura Hidding nieuw in dienst bij  
Kinderwereld. Welkom Laura!  

We kampen op het moment helaas met veel (langdurige) 
ziekte binnen ons personeelsbestand.  

Met dank aan de flexibiliteit van collega’s wordt het  
opgelost.  Het zou kunnen dat u af en toe een onbekende 

pedagogisch medewerker tegenkomt.  
We wensen onze collega’s veel beterschap!  

mailto:info@kinderwereld.info
https://www.svb.nl/nl/kinderopvang
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ENQUETE NIJNTJE BEWEEG. 
De enquête van het nijntje beweegprogramma voor peuters is ingevuld door 29 ouders! Dank voor  
jullie deelname!  

Hieronder een paar opvallende resultaten:  

• Jullie vinden het nijntje beweegprogramma een goed initiatief . Jullie vinden het belangrijk dat 

peuters bij  Kinderwereld veel bewegen. 

• Jullie zouden het jammer vinden als het stopt.  

• Een deel geeft aan dat het niet altijd even duidelijk is wat het nijntje beweegprogramma inhoudt.  

• Er is aangegeven dat er thuis ook veel wordt bewogen, maar dat de meeste peuters niet meer uit 
zichzelf zijn gaan bewegen door het nijntje beweegprogramma op de dagopvang.  

• Als laatste zien jullie dat de kinderen vooruitgang boeken in de motoriek en op het sociale vlak.  

Dit zijn allemaal mooie uitkomsten van de enquête!  

 
Wilt u meer informatie over het nijntje beweegprogramma?  Op deze website is duidelijke informatie 

te vinden.   
Met vriendelijke groet, 

Anke Marrit Velema, Sportservice Hardenberg 

CORONA.. 
De beslisboom is deze week vernieuwd. Klik hier voor de nieuwste versie.  
 
Sinds kort zijn er  voor de kinderopvangsector zelftesten beschikbaar. Met preventief zelftesten kan een 
besmetting vroegtijdig worden opgespoord en de verdere verspreiding van het virus binnen  
kinderopvanglocaties voorkomen. Zolang medewerkers geen klachten hebben die passen bij het  
coronavirus, kunnen ze de preventieve zelftest twee keer per week thuis bij zichzelf uitvoeren. Het  
gebruik van de test is altijd vrijwillig. Medewerkers met Covid-gerelateerde klachten, zoals (neus)
verkoudheid, hoesten of koorts, blijven thuis en worden verzocht zich te laten testen bij de GGD.  

ZOMERVAKANTIE. 
Het duurt nog even, maar we zijn al bezig met de planning voor 
de zomervakantie. 
Wilt u eraan denken om uw kind(eren) af te melden in Konnect 
zodra uw vakantie bekend is? 

NIJNTJE BEWEEG. 

Neem een voorwerp in gedachte en zeg: ren zo snel mogelijk 

naar… de brievenbus, het tuinhek, een putdeksel, een boom of 
de gele fiets. Let wel goed de veiligheid natuurlijk. Deze tip kun 

je ook mooi met kleuren doen. Ren naar de blauwe bal  
bijvoorbeeld! 

mailto:info@kinderwereld.info
https://dutchgymnastics.nl/beweegdiploma/
https://www.boink.info/cms/track_txt.aspx?cuid=7374&tracker=25970943C294

