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AZC HARDENBERG. 
We gaan volgende week beginnen met opvang 
bij het AZC in Hardenberg.  

Net als in Aalden en bij de Hesselanden hebben 

we een groepsruimte en buitenruimte op het 

AZC terrein.  

De kinderen komen 4 dagdelen per week. We 

zijn heel blij dat we kunnen starten! 

 

PERSONEEL .  
 

Krystle Kikkert stopt per 1 december. Krystle gaat 

een wereldreis maken. Veel plezier! 

 

Daphne Piek en Wiënna Hogenberg zijn nieuw  

aangenomen als pedagogisch medewerker.  

Petra Riesenbeck is per 24 november aangenomen 

als huishoudelijk hulp. Welkom allemaal!  

UK & PUK/PIRAMIDE. 

We werken de komende weken op alle locaties 

met het thema Feest. 

 

Aanstaande zaterdag komt Sinterklaas in het 

land.  

De kinderen worden in de Sinterklaassfeer  

gebracht door samen het lokaal te decoreren en 

te praten over Sint en Piet. De aankomst van 

Sinterklaas en zijn stoomboot staan centraal.  

 

Door middel van liedjes, versjes , prentenboeken 

en doen–alsof spel wordt deze gebeurtenis door 

de kinderen beleefd. 

KERSTVAKANTIE. 
Voor we het weten is het alweer zo ver! We zijn  
achter de schermen al bezig met de planning voor 

de kerstvakantie. Indien mogelijk horen we graag 

alvast of uw kind wel of niet komt. Heeft u vaste  

opvang en komt uw kind niet? Meldt uw kind dan af 

via Konnect. Heeft u flexibele opvang en komt uw 

kind wel? Vraag dan alvast opvang aan via Konnect. 

 

Denkt u eraan dat alle locaties op 24 en 31  

december om 16.00u gesloten zijn? 
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NIJNTJE BEWEEGTIP. 

Pak een paar kussens bij elkaar en hou een  

kussengevecht! Spreek vooral met oudere kinderen 

wel regels af. Bijvoorbeeld waarop je mag slaan, 

waar de gevechtsruimte is. En vertel wat het  

stopteken is, zodat het leuk blijft ook al het er wat 

steviger aan toe gaat!  

OUDERCOMMISSIE .         
Er zijn al een paar aanmeldingen binnen, heel 

fijn! Maar de oudercommissie is nog steeds 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 

 

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  

GEZONDE KINDEROPVANG. .         

De train-de-trainer cursus van Gezonde Kinderopvang leidt medewerkers op tot coach. Een opgeleide 

coach geeft de scholing “Een Gezonde Start”, onderdeel van Gezonde Kinderopvang, aan collega’s.  

Samen leren zij hoe je met ouders en kinderen een gezonde, actieve en veilige omgeving biedt en zelf 

het gezonde voorbeeld geeft. Er zijn al ruim 1000 opgeleide coaches. Ook Kinderwereld heeft sinds  

deze week een opgeleide coach. Ariska Tappel heeft de cursus gevolgd en het certificaat ontvangen.  

 

U wordt via de nieuwsbrief regelmatig op de hoogte gehouden!   
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MINIMA. 

Als iemand een laag inkomen heeft, blijft er vaak 

weinig geld over voor leuke dingen, zoals meedoen 

aan een schoolreisje of een lidmaatschap van een 

sportclub. De gemeentes hebben hier regelingen 

voor! 

 

Voor de gemeente Coevorden klik hier. 

Voor de gemeente Emmen klik hier. 

Voor de gemeente Hardenberg klik hier. 
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