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NIEUWSBRIEF. 
Nieuwsbrief Kinderwereld / week 15 —2022    

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

BETAALBARE KINDEROPVANG. 
De branchevereniging lanceert een nieuwe website over goede, betaalbare (ofwel 'gratis')  
kinderopvang. Er zijn veel vragen, ook bij ouders, over de veranderingen die ingaan per januari 2025 als 

kinderopvang voor 95% vergoed wordt door de overheid. De plannen van het kabinet zijn nog niet  

uitgewerkt en veel is nog onduidelijk.   

Deze website vertelt wat er al vaststaat, wat dit betekent voor ouders en voor organisaties, welke  

ambities het kabinet heeft en wat er nog moet gebeuren. Het kabinet heeft een mooie eerste stap  

gezet met een inkomensonafhankelijke bijdrage voor werkende ouders per januari 2025. Maar de  

volgende stap moet ook gezet worden; toegang voor kinderen van niet werkende ouders. 

De site is opgezet rond een tijdlijn van invoering. Per jaar wordt in blokjes relevante informatie voor  

organisaties en hun medewerkers, en voor ouders. Ook wordt er antwoord gegeven op veel gestelde 

vragen, d.m.v. FAQ’s. Op de website vindt u interessante downloads, artikelen, filmpjes, podcasts,  

infosheets etc. Naarmate de tijd vordert en meer bekend wordt over de uitwerking van de  

kabinetsplannen, vindt u dit terug in de tijdlijn van deze website. 

NIJNTJE BEWEEGTIP. 

Maak buiten met stoepkrijt een parcours van 1 lijn. Zorg 

dat de lijn draaibewegingen maakt die twee kanten op 

draaien zodat je kind zowel links als rechts om draait als 

het gaat lopen.  

 

Je kunt ook zig, zag lijnen tekenen, maak er maar een 

mooi en uitdagend parcours van!  .   

CORONA. 

Vanaf maandag 11 april 2022 wordt er een volgende stap genomen 

in het loslaten van de Coronamaatregelen.  

 

Er hoeft niet meer getest te worden bij de GGD. Dat is voor ons het 

moment om niet meer bij elke besmetting van een kind of  

medewerker een brief uit te doen naar ouders en medewerkers.  

 

Wel zullen we indien nodig, net als bij andere infectieziekten, bij 

meerdere besmettingen op 1 groep of locatie contact opnemen 

met de GGD over hoe te handelen. 

 

Het nieuwste protocol vindt u op onze website.  

mailto:info@kinderwereld.info
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GEZIEN OP DE SOCIALS.. 

Volgt u ons al op Facebook en Instagram?   

Het thema Lente is op het moment goed vertegenwoordigd!  
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GESLOTEN. 
18 april 2022 

Tweede Paasdag 

 

27 april 2022 

Koningsdag    

 

26 mei 2022 

Hemelvaartsdag 

 

6 juni 2022 

Tweede Pinksterdag 

 

26 december, 2022 

Tweede Kerstdag 

VE METHODE.. 

Tot nu toe werken we met 2 VE methodes: Piramide en Uk & Puk. 

In de gemeente Coevorden met Piramide en in de gemeenten 

Emmen en Hardenberg met Uk & Puk.  

 

We gaan toewerken naar één VE methode en dat zal Uk & Puk 

zijn. Dan is er één lijn binnen de organisatie en kunnen we  

nieuwe medewerkers in deze methode scholen.  

 

Uk & Puk is net als Piramide een evidence-based methode en 

werkt ook met thema’s. Bij Uk & Puk zijn de thema’s al mooi  

uitgewerkt en dat maakt de planning voor de pedagogisch  

medewerkers makkelijker, ook duren de thema’s iets langer,  

6 weken, en dat geeft meer rust op de groep.  

 
De locaties in de gemeente Coevorden gaan dit jaar in clusters  

overstappen van Piramide naar Uk & Puk. We beginnen in mei 

met de locatie ZieZo en de POS Park.  

MOESTUINTJES. 

Via een subsidie kunnen we  

spullen aanschaffen voor 4  

vierkante meter moestuintjes.  

 

Binnenkort kunnen ze bij de  

opvang in Dalen, Oosterhesselen, 

de Iegeldop en ZieZo beginnen 

met tuinieren!  

mailto:info@kinderwereld.info
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/kinderwereld_kinderopvang/
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KIDSVISION.. 

Nog dit jaar gaat de administratie overstappen naar een 

nieuw kindplanningsprogramma, KidsVision.  

 

Dit is nodig want het huidige programma waar we mee 

werken zal op termijn stoppen.  

 

De overstap is een intensief traject. Op dit moment volgen 

de administratief medewerkers een cursus en wordt een 

plan van aanpak opgesteld.  

 

Tijdens de cursusdagen en daarna tijdens het invoeren 

van alle kinderen is de  administratie niet altijd per  

telefoon bereikbaar. Wel wordt de mail goed in de gaten 

gehouden.  
 

Heeft u een vraag dan kunt u die dus het beste via de mail 

stellen. U krijgt dan zo spoedig mogelijk antwoord.  

 

We zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen! 
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OEKRAINE. 

Kinderwereld is een maatschappelijke kinderopvangorganisatie, bij 

ons zijn alle kinderen welkom. We hebben dus ook bij de gemeentes 

aangegeven dat wij open staan voor opvang van Oekraïense  

kinderen.  

 

Deze kinderen worden op groepen geplaatst waar plek is. Door het 

huidige personeelstekort zien wij dit als de beste oplossing. Er blijft 

voldoende ruimte voor kinderen met een flexibel contract. 

 

 

PERSONEEL. 

In mei starten Ursula Kort en Miranda  

Vording als pedagogisch medewerkers bij 

Kinderwereld.  

 

Fijn dat jullie er zijn en veel plezier! 

 

We zijn op het moment druk met het  

herhalen van de BHV certificaten.   

Een fijn gevoel! 
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