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NIEUWSBRIEF. 
Nieuwsbrief Kinderwereld / week 17 —2022    

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

ONTRUIMINGSOEFENING. 
Jaarlijks houden alle locaties een ontruimingsoefening. Op de 
meeste locaties doen we dit op dinsdag 10 mei.  

Een aantal locaties doen dit op een ander moment in het jaar,  

omdat ze dit gezamenlijk met bijvoorbeeld een school doen.  

NIJNTJE BEWEEGTIP. 

Verzamel wat lege flessen en zet deze neer als zoals bij 

een bowling baan. Geef je kind een bal en laat hem op 

zijn buik liggen en de bal naar de flessen rollen. Hoeveel 

kan je kind er om rollen?  

 

Natuurlijk laat je je zoon of dochter zelf snel de flessen 

weer klaar zetten voordat je opnieuw gaat rollen.  

GEZONDE KINDEROPVANG . 

Kinderwereld werkt aan een gezonde kinderopvang! Met gezonde 

kinderopvang werk je structureel aan een gezonde leefstijl van  

kinderen en deskundigheid van medewerkers.  

 

We beschikken over een opgeleide coach, binnenkort wordt de 

tweede coach opgeleid. Deze coaches starten na de zomervakantie 

een cursus voor pedagogisch medewerkers.  

 

De onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere bewegen, 

zonbescherming, voeding, media-opvoeding, enz.  

PERSONEEL. 

9 mei start Jannie Jonker als  

pedagogisch medewerker bij 

Kinderwereld.  

 

Welkom en veel plezier Jannie! 

 

Op dit moment heeft  

Kinderwereld 135 collega’s. We 

zien dat alle locaties blijven 

groeien, dus we zijn nog steeds 

op zoek naar pedagogisch  

medewerkers. 

GEEF EEN BOEK CADEAU. 
Ook dit jaar geeft Kinderwereld een prentenboek cadeau aan alle 
peuters. Geef een prentenboek cadeau bestaat 5 jaar in 2022! 

Dit lustrumjaar is de klassieker “Ik zou wel een kindje lusten” van 

Sylviane Donnio en Dorothée de Monfreid (ill.) gekozen als  

campagnetitel. Binnenkort meer hierover!  
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GEZIEN OP DE SOCIALS.. 

Een uitje naar het blote voetenpad in Hardenberg.  

Altijd een succes!  
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  (2-wekelijkse uitgave m.u.v. schoolvakanties) 

GESLOTEN. 
 

26 mei 2022 

Hemelvaartsdag 

 

6 juni 2022 

Tweede Pinksterdag 

 

26 december, 2022 

Tweede Kerstdag 

ROOKVRIJE GENERATIE.. 

Tot enkele jaren geleden was het advies aan rokende ouders om 

buiten te roken en zo te zorgen voor een rookvrij huis. Inmiddels 

weten we dat kinderen van ouders die buiten roken nog steeds 

schadelijke stoffen uit tabaksrook kunnen binnenkrijgen:  

derdehands rook.   

 

Met derdehands rook bedoelen we de stoffen die tijdens het  

roken neerdalen in de omgeving en achterblijven nadat een roker 

klaar is met roken. Zowel ouders als zorgverleners zijn hier nog 

niet altijd van op de hoogte.  

 

In de animatie Rookvrije Ouders zien we een vader die buiten 

rookt. Giftige deeltjes uit de rook slaan neer op zijn kleding, huid 

en haren. Deze deeltjes neemt hij mee naar binnen, die  
vervolgens door zijn baby en peuter ingeademd en ingeslikt  

worden. “Het filmpje zet je aan het denken”, vertelt een rokende 

moeder over de animatie. “Al rook je buiten, je kind rookt toch 

mee via derdehands roken. Helemaal stoppen is dus belangrijk”.  
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