NIEUWSBRIEF.

Nieuwsbrief Kinderwereld / week 47 —2022

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

ONTRUIMINGSOEFENING.
De afgelopen weken hebben we op meerdere locaties een
ontruimingsoefening gedaan.
We doen dit regelmatig zodat het voor collega’s en kinderen
bekend is wat er moet gebeuren in het geval van een calamiteit.
Wanneer we samen met een andere partij in een gebouw zitten
proberen we zoveel mogelijk gezamenlijk te oefenen.

PERSONEEL ..
Marieke Spijker begint per
1 december als planner. Een
nieuwe functie binnen
Kinderwereld! Welkom Marieke!
Dian Koers en Daphne Bruins
hebben per 1 december een
andere baan gevonden. Succes
met de nieuwe uitdaging!

GESLOTEN.
26 december, 2022
Tweede Kerstdag
10 april 2023
Tweede paasdag
27 april 2023
Koningsdag
18 mei 2023
Hemelvaartsdag
29 mei 2023
Tweede Pinksterdag
27 December 2023
Tweede Kerstdag

BEWEEGTIP..
Buiten hebben de kinderen de ruimte om te rennen en uit te razen. Buitenlucht is gezond. Ga daarom
zoveel mogelijk naar buiten, ook bij slechter weer. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die veel buiten
spelen minder vaak ziek zijn.
Buiten kunt u veel spelletjes en bewegingsactiviteiten doen met uw kind. Denk bijvoorbeeld eens aan
het spelen met een ballon.
Probeer de ballon zo lang mogelijk hoog te houden.
Hoeveel keer kunnen ze hem aantikken voordat de ballon op de grond valt?
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TRAKTATIE-TIP.

UITSCHRIJVEN.

Wat lekkers snoepen rond Sinterklaas kan natuurlijk

Vanaf nu kunt u zich uitschrijven voor de

best. Pepernoten, taaitaai en speculaas horen bij

nieuwsbrief via de uitschrijflink in de mail.

pakjesavond, maar er zijn nog veel meer lekkere
dingen die op tafel gezet kunnen worden.

Zaken die wij belangrijk vinden voor alle

Het Voedingscentrum heeft een speciale pagina waar

ouders zullen we gaan versturen via een

u makkelijke en gezondere Sinterklaasrecepten vindt.

servicebericht. Hiervoor kunt u zich niet

Ook leuk voor een traktatie!

afmelden.

POSTIEF BASISKLIMAAT (PBK).
Op alle BSO’s van Kinderwereld wordt gewerkt met PBK. Kinderwereld heeft, als team, met elkaar
afgesproken wat we van de kinderen verwachten. We hebben gezamenlijk de belangrijkste waarden
vastgesteld voor de BSO en de daarbij horende gedragsverwachtingen per ruimte bepaald.
Met behulp van korte, speelse lesjes leren we de regels dagelijks actief aan de kinderen aan. Kinderen
kunnen vervolgens een compliment én een bandje verdienen wanneer ze goed gedrag laten zien. Je
weet echter nooit wanneer je een bandje krijgt!
Door het voordoen, bespreken, oefenen en bekrachtigd te worden met complimenten en zo nu en dan
een bandje te ontvangen, leren kinderen nieuw gedrag het beste aan. Door aan het eind van de dag de
verdiende bandjes om de paal te doen sparen de kinderen gezamenlijk voor “Gouden Tijd”. Wat de
Gouden Tijd is waarvoor gespaard wordt mogen de kinderen vooraf zelf bepalen. Bij de Boomhut
hebben ze bijvoorbeeld bandjes gespaard om een fotoshoot te doen, bij de Iegeldop sparen ze voor een
filmmiddag met zelfgemaakte popcorn.

GEZIEN OP DE SOCIALS..
Tijdens Ganzenmarkt zijn verschillende groepen
van locaties in Coevorden nog even de stad in
geweest.
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