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NIEUWSBRIEF. 
Nieuwsbrief Kinderwereld / week 22 —2021     

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

UK&PUK. 
Op de Uk&Puk locaties werken we met het thema “Muziek”. 
Naast het maken van muziek en luisteren naar muziek blijven 

we ook knutselen en gaan we met dit heerlijke weer veel naar 
buiten.  

PIRAMIDE. 
Volgende week starten we met het thema “Verkeer”.  
Dit Piramideproject waar we in deze periode aan werken, sluit 

op een speelse manier aan bij wat uw kind meemaakt in het 
verkeer en met de vervoersmiddelen die het dagelijks om zich 

heen ziet. Hoe komt uw kind bijvoorbeeld op het  
kinderdagverblijf? In de buggy, op de fiets of in de auto?  
We spelen met speelgoedvoertuigen, fietsen op  
namaakwegen en we oefenen buiten hoe je goed moet  

oversteken. Uw kind leert versjes en liedjes en heel veel  
woorden en begrippen die met verkeer te maken hebben. 

NIJNTJE BEWEEGTIP. 

Teken op de stoep een route met handen en voeten in  

verschillende posities. Soms 2 voeten, soms 1 voet, afgewisseld 
met handen.  
Laat je kind springen van voetje naar voetje en de handen op 
de grond plaatsen als er handjes staan.  

ZOMERVAKANTIE. 
Het duurt nog even, maar we zijn al 
bezig met de planning voor de 

zomervakantie. 
 

Wilt u eraan denken om uw  
kind(eren) af te melden in Konnect 

zodra uw vakantie bekend is? 

VACATURES. 
We zijn op zoek naar pedagogisch 
medewerkers!  

 
Kijk op de website voor de vacature.  
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APP KINDEROPVANGTOESLAG. 
Krijgt u kinderopvangtoeslag? Met de app kunt u uw toeslag van 
dit jaar bekijken én wijzigen. 

De volgende veranderingen kunt u doorgeven: 

• ander aantal opvanguren of uurtarief 

• andere opvang of nieuwe opvang (ook voor een broertje of 

zusje) 

• ander inkomen van uzelf of uw partner 

Stopt de opvang van een kind? Of stopt u met een traject naar 
werk, een opleiding of een inburgeringscursus? Ook dat kunt u 

doorgeven. 
U kunt geen kinderopvangtoeslag aanvragen met de app. Dat 

doet u met Mijn toeslagen. 
 

Via deze link is de app te downloaden en vindt u verdere infor-
matie. 

PERSONEEL . 
Per 1 juni komt Robin Jalving als pedagogisch  
medewerker in dienst bij Kinderwereld. Robin is straks te 

vinden bij verschillende BSO locaties. Welkom Robin!  
 

Thessa en Jan zijn trotse ouders geworden van hun  
dochter Nynke. Van harte gefeliciteerd en heel veel geluk 

samen!  
 

THEMA’S BSO. 

Ook bij de Buitenschoolse opvang werken we met thema’s. Welke thema’s 

dat zijn bepalen de pedagogisch medewerkers samen met de kinderen.  
Dit verschilt dus per locatie. Hierbij een aantal foto’s van de leuke dingen 

die er de afgelopen tijd gedaan zijn! 

ZON . 
De zomer komt er weer aan. Wilt u 
thuis de kinderen alvast insmeren bij 

mooi weer? We doen nu vaak  
buitenactiviteiten en dan is insmeren 

erg belangrijk!  
Wij houden het de rest van de dag bij. 

Ook graag petjes en hoedjes  
meegegeven! 

CORONA . 
Corona is helaas nog steeds aan de 
orde van de dag. Grote clusters van 

besmettingen zijn ons gelukkig  
bespaard gebleven. Wel hebben we 

regelmatig te maken met een  
enkele besmetting en de daaruit 

vloeiende quarantaine  
maatregelingen.  

De zelftesten voor de medewerkers 
op de groepen zijn geleverd, zij  

kunnen zich twee keer per week 
vrijwillig preventief testen om  

eventuele besmettingen snel op te 
sporen. Bij klachten worden onze 

medewerkers uiteraard getest door 
de GGD. 
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