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PERSONEEL .. 

Linda Guichelaar is bevallen van 

een zoon Destin.  

 

Veel geluk samen! 

TARIEVEN 2023. 

Vorige week in het nieuws, de nieuwe tarieven voor de kinderop-

vang voor 2023. U heeft via de ouderapp bericht ontvangen van de 

nieuwe tarieven van Kinderwereld.  

 

De verhoging die Kinderwereld doorvoert is 5,5%. Dit ligt ver onder 

het landelijk gemiddelde!  

U kunt via de rekentool op onze website (www.kinderwereld.info)  

berekenen wat uw nieuwe eigen bijdrage zal zijn. 

De nieuwe tarieven voor 2023 dient u zelf door te geven aan de  

Belastingdienst. 

In 2023 kunt u ook weer gebruik maken van 4 ruildagen. 

 

Bovengenoemde wijzigingen zijn goedgekeurd door de Raad van 

Toezicht en de Centrale Oudercommissie. 

Pakket 2022 2023 

      
KDV jaarpakket € 8,30 € 8,75 

KDV standaard pakket € 8,55 € 9,00 

KDV schoolwekenpakket € 8,75 € 9,25 

KDV peuterpakket € 8,50 € 8,97 

KDV flexibel pakket € 9,15 € 9,65 

     
BSO regulier € 7,65 € 8,10 

BSO flexibel € 8,85 € 9,35 

      

Max. uurtarief KDV Belastingdienst € 8,50 € 8,97 

Max. uurtarief BSO Belastingdienst € 7,31 € 7,72 

BEWEEGTIP.. 

Baby’s kunnen heel actief zijn, zelfs al kunnen ze eigenlijk 

alleen maar liggen. 

 

Je kindje leert zijn lichaam kennen door te spelen met 

voetjes en handjes. Doe je baby af en toe sokken of een 

armbandje met belletjes aan. Daardoor zal hij/zij met zijn 

handjes en voetjes gaan spelen. 

mailto:info@kinderwereld.info


 

      Kinderwereld: dagopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang in Drenthe / Overijssel 
T. 0524-52 44 45 / info@kinderwereld.info / www.kinderwereld.info 

NIEUWSBRIEF. 
Nieuwsbrief Kinderwereld / week 45 —2022    

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

SCHOONOORD. 

Per 1 januari 2023 neemt Kinderwereld de 

locatie van KidsFirst in Schoonoord over.  

 

In gezamenlijk overleg is hiervoor besloten,  

aangezien het de voorkeur heeft dat er straks 

in de nieuwbouw slechts één kinderopvang-

organisatie zit.  

WELKOM BIJ KINDERWERELD. 

Afgelopen week hadden we onze 7e Welkom bij Kinderwereld avond!  

 

Het is een avond voor nieuwe medewerkers met informatie, een speeddate en een pubquiz.  

Een gezellige moment waarop we elkaar beter leren kennen.  

 

In 2022 is Kinderwereld uitgebreid met 28 medewerkers. De meeste hiervan zijn pedagogisch  

medewerkers, maar ook hebben we meer huishoudelijk medewerkers, een extra pedagogisch coach, 

senior pedagogisch medewerkers, een administratief medewerker en binnenkort begint de nieuwe 

planner!  

TRAKTATIE-TIP. 

Voor 15 traktaties / 20 kcal per portie: 

 

• 15 stoepkrijtjes 

• 1 rol cellofaan 

• gekleurd cadeaulint 

• paar vellen knutselkarton 

• plakband 

• paar sprieten chenilledraad 

• 15 doosjes rozijntjes 

 

Pak een stoepkrijtje in met cellofaan en laat aan één 

kant van het stoepkrijtje het cellofaan uitsteken als 

achterkant van de vlinder. Bind deze kant vast met een 
stuk cadeaulint.  

Teken vlindervleugels op het knutselkarton, voor elk 

stoepkrijtje twee, en knip ze uit. Je kind kan de vleugels 

eventueel versieren of er op tekenen.  

Schrijf de naam en leeftijd van je kind op een vleugel.  

 

Plak aan elke kant van het stoepkrijt een vleugel.  

Knip twee stukken chenilledraad van 3 à 4 cm en plak 

deze aan de bovenkant van het stoepkrijt als  

voelsprieten.  

 

Plak met plakband aan de onderkant van het  

stoepkrijt een doosje rozijntjes.  
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GEZIEN OP DE SOCIALS.. 

Bij BSO de Boomhut hebben ze een Halloween bingo gehouden. De 

kinderen moesten buiten de bingokaarten zoeken.  

 

Op een gegeven moment belde er zelfs nog een spook naar de kinderen 

om te vragen of ze alle bingokaarten wel konden vinden. Spannend!  

BUITEN SPELEN. 

Voor de baby– en dreumesgroepen hebben alle 

locaties buitenpakjes gekregen.  

 

Zo kunnen wanneer het buiten nat is ook de  

kinderen die nog niet lopen heerlijk buiten  

spelen zonder dat ze nat of vies worden.   

GESLOTEN. 
26 december, 2022 

Tweede Kerstdag 

PILOT VOEDINGSBELEID. 
Gezonde voeding draagt bij aan een goede ontwikkeling van uw kind. Daarom volgen wij de adviezen 
voor de kinderopvang van het Voedingscentrum. Dat betekent onder andere dat wij vooral producten 

uit de Schijf van Vijf aanbieden, we beperken de hoeveelheid zout, suiker en verzadigd vet die kinderen 

binnenkrijgen en zorgen dat ze voldoende vezels binnenkrijgen. 

 

Onlangs hebben we het voedingsbeleid nogmaals onder de loep genomen. We hebben wijzigingen 

aangebracht in het dagelijkse aanbod van voeding. Bij de vaste eetmomenten en tussendoortjes komt 

meer variatie en keuze in producten.  

 

Dit vernieuwde voedingsbeleid gaan we op 3 locaties uitproberen met een pilot. Dit zijn de locaties de 

Boomhut, de Iegeldop en Schoonoord (van Rooyen).  

 

We houden u op de hoogte van ontwikkelingen!  
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