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NIEUWSBRIEF. 
Nieuwsbrief Kinderwereld / week 13 —2021     

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

ONTRUIMINGSOEFENING.. 
Maandag 12 april houden we op alle locaties van  
Kinderwereld de jaarlijkse ontruimingsoefening .  
 
Uiteraard is de ontruiming “coronaproof”. Op de locaties 
waar meerdere groepen zijn gaan de groepen om de 
beurt oefenen.  
 

KONNECT. 

Konnect heeft de afgelopen periode gewerkt aan een nieuwe opzet en lay-out voor het Ouderportaal 
(de webversie van de OuderApp). Met de nieuwe opzet van het Ouderportaal is de lay-out en  

functionaliteit gelijk getrokken met de OuderApp. Hierdoor is er geen verschil meer tussen het  
Ouderportaal en de OuderApp. Dat werkt prettig, duidelijk en gebruiksvriendelijk! 

 
Vanaf 30 maart maken wij hier gebruik van. Jullie hoeven hier niets voor te doen! We willen jullie alleen 

attenderen op deze verbetering.   
In dit YouTube filmpje wordt extra uitleg gegeven. 

DE OUDERTELEFOON. 
De Oudertelefoon is in maart 2020 ontstaan als reactie op 
de verhoogde spanning binnen gezinnen tijdens de  

coronacrisis. De Oudertelefoon is een onafhankelijke 
stichting en biedt gratis en anoniem ondersteuning aan 

alle ouders en opvoeders. De dienst heeft een telefoonlijn 
en chatservice, en is iedere werkdag bereikbaar tussen 

9.00-15.00 en 20.00-22.00 uur. 
 

Ouders kunnen bij De Oudertelefoon terecht met vragen 
over ouderschap en opvoeding, zorgen, frustraties, of om 

gewoon even te sparren.  
De telefoon en chat worden beantwoord door getrainde 

vrijwilligers met een achtergrond in de zorg, onderwijs of 
pedagogiek.  
De dienst is bereikbaar op 085-130 46 58 en via  
oudertelefoon.nl. GESLOTEN. 

april 2021 
Tweede Paasdag 

 
27 april 2021 

Koningsdag 
 

13 mei 2021 
Hemelvaart 

 
24 mei 2021 

Tweede Pinksterdag 
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PIRAMIDE. 
Vanaf deze week is het thema “Lente” gestart. Het weer werkt 
deze week goed mee, dus we gaan met elke groep lekker veel 

naar buiten, al wandelend door de buurt zien we heel veel mooie 
dingen. Er lopen lammetjes in de wei en komen er al blaadjes 
aan de bomen? 
We zingen liedjes over de lente en in de kring bekijken we  

samen dingen uit de natuur. Een tak, een bloembol.  
Er valt zoveel te ontdekken in de natuur!   

UK&PUK. 
Het thema “Wie ben ik” is deze week gestart.  
We kijken veel naar ons zelf in de spiegel. Waar zit mijn neus? En 

waar zitten mijn ogen? Hoeveel oren heb je?  
 

We zingen veel liedjes zoals “Dit zijn mijn wangetjes”.  

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! 

PERSONEEL. 
Marinka van Gerner is per 1 april in 
dienst bij Kinderwereld als  

pedagogisch medewerker. Ze zal 
voornamelijk werken op de  

locatie in Balkbrug. 
 

Welkom bij Kinderwereld Marinka!  

WIJ GAAN VOOR EEN GEZOND COEVORDEN. 

De gemeente Coevorden zet in op een lokaal sport- en preventieakkoord. Met dit akkoord willen ze 

samen met partners één belangrijk doel halen. Een gezonde gemeente Coevorden, waarin we meer 
mensen in beweging krijgen en houden. 

Een gemeente waar jong en oud kan meedoen én een gezonde keuze kan maken. Samen met  
sportverenigingen, het onderwijs, zorg, welzijn en natuurlijk ook met het bedrijfsleven. 
 

Ook Kinderwereld heeft dit akkoord ondertekend! Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid 
om kinderen al op vroege leeftijd kennis te laten maken met een gezonde leefstijl. Dit krijgt vorm door 

onder andere ons voedingsbeleid en het aanbieden van de Nijntje Beweeglessen.  

mailto:info@kinderwereld.info
https://youtu.be/BPzZ4CNdPWo

