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UK&PUK. 
Bij het thema Reuzen en Kabouters 
wordt op allerlei manieren gewerkt 

met de begrippen “groot” en “klein”. 

Paddenstoelen die we ook buiten  

tijdens een wandeling hebben gezien 

worden uitgeknipt, van groot naar klein 

gelegd en opgeplakt. Hierbij wordt 

gelijk de fijne motoriek gestimuleerd.  

En hoe leuk is het om op de muur aan 

te geven hoe groot alle kinderen zijn!  

WACHTLIJST. 
Het lijkt erop dat coronajaar 2020 zorgde voor een  
geboortegolf in Nederland. In de eerste helft van 2021  

werden een stuk meer baby's geboren, er is veel vraag naar 

kinderopvang!  

Op dit moment hebben we op meerdere locaties een 

wachtlijst. Dit is het geval bij de locaties de Iegeldop,  

Wereldwijs en Oosterhesselen. We adviseren ouders die 

zwanger zijn en een plekje willen om hun kindje snel aan te 

melden om een plekje te bemachtigen. 

Ook wanneer u een wijziging van dagen wilt dan kunt u  

contact opnemen met de administratie. Zij kijken samen 

met u naar de mogelijkheden. 

PIRAMIDE. 
We werken met het thema Eten en Drinken. We praten over 
wat we lekker vinden en wat we vies vinden. We proeven 

nieuwe dingen zoals frambozen en pompoensoep.  

Verder wordt er flink gespeeld in de keukentjes en de  

winkeltjes en worden er op de groep veel theepartijtjes  

gehouden in de huishoek.  

 

PERSONEEL .  
 

Lisa van der Vegt en Iris van Boxtel  

hebben een andere baan gevonden. 

We moeten helaas afscheid nemen, 

maar wensen jullie veel plezier bij je 

nieuwe baan!  

 

Mirthe Rotmensen en Lynn  

Kluitenberg zijn nieuw aangenomen 

als pedagogisch medewerker bij  

Kinderwereld. Welkom!  
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NIJNTJE BEWEEGTIP. 

Doe de bewegingen die horen bij de letters 

van de naam van je kind. 

De namen van nijntje, papa, oma of een  

broertje of zusje kunnen ook! 

 

Download hier nijntjes beweegABC  

KERSTVAKANTIE. 
Nog 8 weken en dan is het kerst! Wilt u indien  

mogelijk uw kinderen alvast aan- en/of afmelden voor 

de kerstvakantie? Dit is van 27 dec 2021 t/m 7 januari 

2022.  

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. 

TARIEVEN 2022 . .         

De tarieven voor 2022 zijn goedgekeurd door 

de Raad van Toezicht en de Centrale  

Oudercommissie en daarbij vastgesteld.  

 

In de bijlage vindt u de informatiebrief en 

nieuwe tarieven.  
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