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NIEUWSBRIEF. 
Nieuwsbrief Kinderwereld / week 13—2020     

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

PERSONEEL. 
 

Wij zijn trots op onze hardwerkende, meedenkende, creatieve en 

lieve collega’s. Zelfs in deze onwerkelijke en onzekere tijd weten zij 

het voor elkaar te krijgen om de kinderen een leuke, gezellige en 

leerzame dag te bieden. Ook de administratie en de schoonmaak van 

de locaties , het draait allemaal door. In tijden van nood leer je elkaar 

goed kennen en dat is bij Kinderwereld TOP voor elkaar!  

CORONAVIRUS. 
 

Beste ouder(s) en verzorger(s),  

Twee weken geleden kregen wij  

advies voor hygiënische maatregelen.  

Nu ziet de wereld om ons heen er  totaal 

anders uit. Dat is wennen voor ons  

allemaal. Thuiswerken, locaties gesloten,  

collega’s met gezondheidsklachten en 

heel veel kinderen die wij nu moeten  

missen in de opvang.  

Zoals nu bekend, is dit tot en met 6 april 

onze werkelijkheid. Hier moeten we het 

mee doen.  

We proberen ouders en medewerkers zo 

goed mogelijk te begeleiden in deze  

onwerkelijke tijd.  

De keerzijde: er bruisen veel ideeën. U  

ontvangt al beweegtips via Facebook en 

er komt meer! Hier wordt in deze nieuws-

brief aandacht aan besteed.  

Heeft u behoefte aan een babbeltje over 

uw kinderen of maakt u zich ergens  

zorgen over? Stuur een mail naar  

info@kinderwereld.info en wij of een  

PM’er nemen z.s.m. contact met u op. 

Wij wensen u veel succes en  

gezondheid voor de komende tijd!........... 

Met vriendelijke groet, 

Namens het complete team, 

Jacqueline Jansen 

NOODOPVANG. 
Kinderwereld heeft de afgelopen week hard gewerkt aan de  

realisatie van noodopvang voor kinderen van ouders in de cruciale  

beroepsgroepen.  Dit gebeurt in samenspraak met de 3 gemeenten 

waar onze opvanglocaties gesitueerd zijn. De Veiligheidsregio  

Drenthe is tevreden over het netwerk aan opvanglocaties en geeft 

aan dit voldoende te vinden.  Wij kunnen dus doorgaan met de  

opvang in de locaties zoals wij dit geregeld hebben. 

Momenteel maken wij onze locaties ook gereed voor 24/7  

noodopvang. Mocht u hiervan in de toekomst gebruik willen of  

moeten maken dan kunt u contact opnemen met ons via 

ino@kinderwereld.info. 

FACTURATIE. 
Voor de ouders die flexibele opvang afnemen is er op dit  

moment nog geen duidelijkheid over de facturatie.  Op dit moment  

brengen we net als anders de afgenomen dagdelen achteraf in  

rekening. We wachten op meer duidelijkheid hierover vanuit de 

overheid/belastingdienst. Wij adviseren u om (nog) niets te wijzigen 

bij de belastingdienst en de toeslag die u nu ontvangt te “parkeren” 

totdat er meer duidelijkheid is. Zodra hierover iets bekend is  

informeren wij u daar z.s.m. over. 

Via deze link vindt u informatie betreffende de compensatie van de 

ouderbijdrage. 

mailto:info@kinderwereld.info
http://www.kinderwereld.info/corona
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GESLOTEN. 
13 april 2020 

Tweede Paasdag  

27 april 2020 

Koningsdag 

5 mei 2020 

Bevrijdingsdag 

21 mei 2020 

Hemelvaart 

1 juni 2020 

Pinksteren 

25 december 2020 

Eerste Kerstdag 

1 januari 2020 

Nieuwjaarsdag 

24 en 31 december 2020 

Vanaf 16.00 uur gesloten 

 

NIJNTJE BEWEEGTIP. 
 
Buitenspelen en bewegen is heel belangrijk voor de ontwikkeling van 

jonge kinderen. Probeer dus elke dag naar buiten te gaan, als dat 

in jullie situatie kan. Met dit stoepkrijtspelletje kun je fijn samen  

spelen. Het wordt lekker weer, dus zoek een rustig plekje op de 

stoep en krijten maar! 

 

Teken met stoepkrijt een grote pop op de stoep met kledingstukken in 

verschillende kleuren. Verspreid of verstop gekleurde duplo blokken en 

wasknijpers. Niet te dichtbij, je wilt dat je zoon of dochter lekker  

heen-en-weer rent. Laat je kind de blokken en knijpers zoeken en leg de  

rode spulletjes op het rode t-shirt, de gele op het gele petje enzovoort. 

 

Kijk ook op Facebook!  

Daar krijgt u elke dag een nieuwe Nijntje beweegtip! 

UK&PUK / PIRAMIDE / LOGO3000. 
Omdat bijna alle kinderen noodgedwongen thuis zitten, willen we hen 

graag iets bieden om de ontwikkeling te blijven stimuleren:  

Piramide / Uk & Puk en Logo3000 voor thuis!  

Vanaf volgende week kunt u elke maandag een mail verwachten met 

suggesties die u thuis met uw kind(eren) kunt doen.  

Ook zullen we leuke activiteiten / challenges /  enz. voor de BSO  

kinderen sturen. 

mailto:info@kinderwereld.info

