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NIEUWSBRIEF. 
Nieuwsbrief Kinderwereld / week 7—2021     

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

COMPENSATIE SLUITING CORONA.. 
Vanwege het coronavirus was de kinderopvang in Nederland tijdens meerdere periodes gesloten. De 
buitenschoolse opvang (BSO) is nog gesloten. 
De overheid heeft ouders gevraagd tijdens de sluiting de kinderopvang door te betalen. Ook als ze er 
geen gebruik van maken.  
 
Wilt u meer informatie over hoe de compensatie voor u geregeld wordt dan kunt u hiervoor kijken op 
de website van de SVB.  

DEDEMSVAART. 
We zijn blij u te kunnen melden dat we vanaf  
1 maart naast peuteropvang en BSO ook hele  

dagen kinderopvang voor kinderen van 2 tot 4 
jaar gaan aanbieden op onze locatie in  

Dedemsvaart. 
 

Wilt u hier meer over weten dat kunt u contact 
opnemen met de clustermanager Dion 

(dion@kinderwereld.info)  

WERELDWIJS. 
Ook bij WereldWijs zijn we groeiende!  
Omdat de vraag om kinderen van 0-2 jaar te 

plaatsten bij WereldWijs groot is wordt de  
dagopvang uitgebreid van 2-4 jaar naar 0-4 jaar.  

Binnenkort wordt gestart met de verbouwing. Er 
worden slaapkamers gerealiseerd en een  

omheinde buitenruimte.  
 

De verwachting is dat we op korte termijn met de 
opvang voor 0-4 jarigen kunnen starten! 

We houden u op de hoogte via deze nieuwsbrief.  
 
Heeft al vragen dan kunt u contact opnemen met 

de clustermanager Karin. 
(karin@kinderwereld.info) 

CORONA. 

Op onze website vindt u de nieuwste versie van 
de beslisboom.  

 
Ook vindt u er een link naar een document van de 

GGD GHOR Nederland met vragen en  
antwoorden met betrekking tot testen bij  

kinderen van 0 tot 12 jaar.  
 

www.kinderwereld.info 

mailto:info@kinderwereld.info
https://www.svb.nl/nl/kinderopvang
https://www.kinderwereld.info/corona
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PIRAMIDE. 
De afgelopen weken hebben we gewerkt met het thema Wonen.  
Volgende week is het voorjaarsvakantie. De week erop beginnen we 

met het thema Kleding.  
In het project over kleding ontdekt en ervaart uw baby of dreumes 

steeds meer over de volgorde van kleren aantrekken en luistert het naar 
liedjes over dit onderwerp.  

Uw peuter leert de namen van kledingstukken en er worden spelletjes 
gedaan met poppen en knuffels die aan- en uitgekleed worden. Zo  

ontdekt uw kind steeds meer hoe kledingstukken aangetrokken  
worden. Uw kind past kleren die te groot of te klein zijn en praat bij een 

praatplaat over de kinderkledingafdeling in een warenhuis.  

UK&PUK. 
In de gemeentes Emmen en Hardenberg werken we met het thema 
Welkom Puk.  

We leren wat het dagritme van een dag is, we bekijken welk speelgoed 
in welke hoek hoort. 

Maar uiteraard hebben we de afgelopen tijd ook lekker buiten én  
binnen met de sneeuw gespeeld!  

KINDERMENU 2.0. 
Tijdens de voorjaarsvakantie gaan we op verschillende locaties lekkere recepten bedenken,  
uitproberen én opsturen!  

We doen namelijk mee aan dé receptenwedstrijd van Drenthe: Kindermenu 2.0! De derde editie is 
in voorbereiding en dat betekent dat kinderen hun lekkerste, gezonde recept mogen insturen. De  

beste recepten winnen een plekje in het Kindermenu 2.0 kookboek én Drentse restaurants zetten het 
menu uit hun gemeente op de (afhaal-) menukaart.  

Iedereen kan mee doen, ook als gezin. Doen jullie ook mee? Klik hier voor meer informatie.  

GESLOTEN. 

5 april 2021 
Tweede Paasdag 

 
27 april 2021 

Koningsdag 
 

13 mei 2021 
Hemelvaart 

 
24 mei 2021 

Tweede Pinksterdag 

PERSONEEL. 
Nieuw in dienst bij Kinderwereld is 
Daphne Katerberg. Ze werkt als 
BBL-er op de locatie de Iegeldop. 
Welkom Daphne!  
 
Ayat Azzam is geslaagd voor haar 
SPW3 diploma én voor de 3F  
taaleis! Van harte gefeliciteerd!  

mailto:info@kinderwereld.info
https://www.provincie.drenthe.nl/kindermenu/

