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NIJNTJE BEWEEG.
Helaas gaan we eind van dit jaar stoppen met het Nijntje Beweeg
diploma. Vanuit de KNGU zijn er wijzigingen wat betreft de
methode. Hierdoor was het niet meer passend voor kinderopvang.
Bewegen blijft uiteraard onder onze aandacht en dagelijks
terugkerend in het activiteitenschema. Uk&Puk heeft mooie
beweegactiviteiten en vanuit het kindvolgsysteem ParnasSys
kijken we ook dagelijks naar de motoriek van elk kind.
In de nieuwsbrief blijven we tips geven voor bewegingsactiviteiten
thuis.

PERSONEEL ..
Per 1 november start onze nieuwe collega Marieke
Guttink als pedagogisch medewerker op de locatie
Oosterhesselen. Welkom Marieke!
We hebben dit jaar 7 collega’s die 25 jaar in de
kinderopvang werken!
Anneloes Buitenhuis, Annemarie Zomers, Annet
Koops, Gerda Draaier, Mariëlle Vroling, Theresia Seip
en Yvonne Spang worden binnenkort in het zonnetje
gezet.
Van harte gefeliciteerd met jullie jubileum!

TRAKTATIE-TIP.
Het is weer mandarijnen tijd! Ook heerlijk als traktatie.
Bijvoorbeeld door er een mandarijnen cupcake van te maken.
Voor 10 traktaties:
1.

15 cupcakevormpjes

2.

10 mandarijnen

3.

10 druiven

Pel de mandarijn en leg de partjes in het vormpje. Was de druiven
en leg bovenop de partjes mandarijn een druif.
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OUDERCOMMISSIE.

GESLOTEN.

Kinderwereld heeft een centrale oudercommissie en
oudercommissies per locatie.
De centrale oudercommissie heeft een aantal keer per jaar
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overleg met de directie. Zij hebben advies– of instemmingsrecht
over beleidswijzigingen, tariefaanpassingen, enz.
De oudercommissies per locatie hebben regelmatig overleg met
de clustermanagers over locatie-gebonden onderwerpen.
Beide organen zijn op zoek naar leden. Heeft u belangstelling om
zitting te nemen in de centrale oudercommissie dan kunt u
contact met ze opnemen via oudercommissie@kinderwereld.info.
Wilt u zitting nemen in de oudercommissie op locatie dan kunt u
contact opnemen met de clustermanager. Zij weet of er op de
desbetreffende locatie nog leden worden gezocht.

BEWEEGTIP.
Maak eens een mooie wandeling. Vanuit huis is genoeg
te ontdekken in de natuur. Klauter op een omgevallen
boomstam, of raap eikels en kastanjes om thuis mee te
knutselen.
Kijk ook eens op de website van Staatsbosbeheer.
Speurtochten in de natuur, op zoek naar wilde dieren of
spelen met kabouters... Bekijk de tips van de boswachter
om met de kinderen naar buiten te gaan.

GEZIEN OP DE SOCIALS..
Al onze vestigingen werken met het educatieve VVE programma
Uk&Puk.
Puk is bij alle kinderen heel geliefd!
Op WereldWijs wordt zelfs samen met Puk het plein aangeveegd.
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