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NIEUWSBRIEF. 
Nieuwsbrief Kinderwereld / week 26 —2021     

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

UK&PUK. 
Het thema Muziek loopt op zijn einde. Wat hebben we veel  
geleerd! Er is op alle Uk&Puk locaties hard gewerkt. We  

hebben veel nieuwe woorden geleerd, hebben gezongen,  
geknutseld, instrumenten bespeeld en boekjes voorgelezen.  

 
Volgende week beginnen we met het thema: Oef, wat warm.  

PIRAMIDE. 
Het thema Zomer is deze week begonnen. We werken hier de 
hele zomerperiode mee.  

Hopelijk kunnen we lekker veel naar buiten de komende tijd 
en allerlei mooie dingen ontdekken in de natuur.  

ZOMERVAKANTIE. 

Dit is de laatste nieuwsbrief die u van ons ontvangt voor de  

zomervakantie. De eerste nieuwsbrief na de vakantie kunt u  
verwachten op donderdag 26 augustus.  

 
We wensen iedereen alvast een hele fijne vakantie! 

GEEF EEN PRENTENBOEK . 
De campagne “Geef een (prenten)boek cadeau” heeft als  
missie om alle kinderen in Nederland en Vlaanderen te laten 

opgroeien tussen de mooiste boeken. Wat zou het mooi zijn 
als ieder kind een eigen verzameling met de mooiste  

kinderboeken in zijn kamer heeft staan – met als resultaat dat 
boeken een vaste plaats krijgen in zijn of haar leven. Om die 

boekenkast te vullen, bundelen boekhandels en diverse  
partners ieder jaar hun krachten om in het voorjaar een  

jeugdboek en een prentenboek beschikbaar te stellen voor 
een klein bedrag.  

Kinderwereld draagt dit initiatief een warm hart toe en 
schenkt alle kinderen vanaf 2 jaar dit prentenboek! We wensen 

jullie veel leesplezier! 

ZONNEBLOEM. 

Het blijkt best moeilijk, maar we zijn 

benieuwd hoe het gaat met de  
zonnebloemen!  

We vinden het leuk om foto’s te  
ontvangen.  
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ADMINISTRATIE. 
De administratie is nog steeds onderbezet door langdurig 
ziekte en is niet alle dagen telefonisch bereikbaar. Heeft u 

een vraag? Stel deze via de mail, dit wordt alle dagen  
gelezen. Dit kan via info@kinderwereld.info.  

Van 26 t/m 30 juli is de administratie niet aanwezig.  
 

In de zomervakantie is  het kantoor ‘s ochtends van 9.00 tot 
12.00 uur bereikbaar. 

 
Het kantoor is telefonisch bereikbaar op 0524-524445. 

TOM EN PIPO. 

In de bijlage vinden jullie de leukste nieuwe (voor)leestips 

voor peuters. Om lekker samen te bladeren, te lezen en te 
kijken.  

Speciaal geselecteerd door de bibliotheek.  

VAKANTIEOPVANG. 
Wist u dat we verschillende pakketten aanbieden bij de 
BSO? U kunt ook alleen tijdens de vakantie opvang afnemen. 

Vaste vakantieopvang, bijvoorbeeld elke dinsdag, maar ook 
flexibele vakantieopvang. Bij flexibele opvang heeft u geen 

minimale afname. U kunt per week doorgeven hoeveel  
opvang u nodig heeft.  

Er staan al heel veel leuke activiteiten op de planning bij alle 
BSO’s. U hoort van uw eigen locatie het programma voor de 

zomervakantie!  

STAKINGEN FNV. 

De BMK, BK en CNV hebben op 24 juni 

2021 een akkoord voor een nieuwe 
cao met elkaar gesloten. FNV heeft  

laten weten zich niet te kunnen vinden 
in het akkoord en bereidt daarom  
stakingen voor. Volgens hun laatste  

berichtgeving vindt de eerste  
stakingsdag van medewerkers in de 

kinderopvang uit Noord-Holland en het 
zuiden van Flevoland plaats op 1 juli in 

Amsterdam. Een week later, op 8 juli 
volgt een landelijke stakingsdag in 

Utrecht.  
Het zou kunnen dat er bij Kinderwereld 

gestaakt gaat worden op donderdag 8 
juli. Wanneer dit uw locatie/groep  

betreft laten we u dit zo snel mogelijk 
weten. Bij ons is er tot op dit moment 

niks bekend. 
Voor meer informatie kunt u kijken op 

de website van de FNV. 

NIJNTJE BEWEEGTIP. 

Wist u dat kruipen belangrijk blijft, ook als uw kind al kan  

lopen? Zeker als uw kind als baby niet veel gekropen heeft, 
oefen het dan alsnog! Het verstevigt de schouders en de 

nekspieren en zorgt voor stabiliteit. Kruipen draagt er aan bij 
dat uw kind - als dat nodig is - goed stil kan zitten. Dit helpt 
enorm bij het leren lezen en schrijven. 

Van (verhuis)dozen die u aan twee kanten open maakt, kunt 
u een gave tunnel maken! U kunt ook een kruiptunnel  

kopen, een leuk beweegcadeau voor uw kleine avonturier.  

PERSONEEL . 
Simone en Tom zijn trotse ouders  
geworden van hun zoon Dez. Van harte 

gefeliciteerd en heel veel geluk samen!  
 

De komende weken verwelkomen we 
weer een aantal nieuwe collega’s. We 

zullen ze in de volgende nieuwsbrief, na 
de zomervakantie, aan u voorstellen.  
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