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LET OP: KONNECT NIET BESCHIBAAR !
In verband met het overgaan op een nieuw administratief systeem is van dinsdag 5 juli tot en met
donderdag 7 juli Konnect niet beschikbaar.
Alle opvangvragen, wijzigingen en afmeldingen voor deze week en de daaropvolgende week (week 27
en week 28) UITERLIJK ZONDAG 3 JULI aanmelden via Konnect. Deze aanvragen kunnen we dan op
maandag 4 juli nog in behandeling nemen.
Na zondag 3 juli kan er niets meer gewijzigd worden voor week 27 en 28!

MODDERDAG.
Het is wetenschappelijk aangetoond dat buitenspelen in de natuur
de ontwikkeling van kinderen enorm stimuleert. Op 29 juni is het
ModderDag, op deze dag zet Kinderwereld ook het spelen in de
natuur op de agenda en doen we allemaal mee aan Modderdag.
Spelen met modder en vies worden is niet alleen heel leuk, het is
ook nog eens heel nuttig. Zeker in een tijd waarin opgroeiende
kinderen de wereld om hen heen steeds vaker ontdekken via
schermpjes.
Pedagoog Heleen van der Veen deelt haar pedagogische visie op
ModderDag. Dit zijn de 12 voordelen van modder voor de
ontwikkeling van kinderen. Benieuwd naar ModderDag in de
praktijk? ▶️ Bekijk de video.

NIJNTJE BEWEEGTIP.
Kijk of je planken hebt om je eigen brede
evenwichtsbalk te maken. Voor de beleving
kun je er een kleedje onder leggen met
haaienvinnen er op. Je kind mag dan niet in
het water vallen...daar zwemmen haaien.
Als je vaak geoefend hebt, kun je de balk
steeds smaller maken
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GEZONDE SMIKKELWEKEN..

WACHTLIJSTEN.

Een week lang koken, bakken, proeven en spelen met groenten!

Overal in Nederland nemen de

Dit jaar doen verschillende BSO’s van Kinderwereld in de eerste
week van de zomervakantie mee aan de Gezonde Smikkelweken.
In die week doen we vier vrolijke groenten-activiteiten op locatie.
Zo ontwikkelen kinderen voedselvaardigheden en leren ze

wachtlijsten bij de kinderopvang
toe.
Ook bij Kinderwereld is dit helaas
het geval.

spelenderwijs over de herkomst en effecten van gezonde en
duurzame voeding.

PERSONEEL.
In juni start Devaney Pater als
pedagogisch medewerker bij
Kinderwereld. Welkom en veel
plezier!
Tessa Melenhorst en Laura
Hidding hebben een andere baan.
Succes allebei!

GEZIEN OP DE SOCIALS..

Linda Guichelaar is zwanger van
haar tweede kindje. Van harte
gefeliciteerd!

Bij meerdere locaties van Kinderwereld zijn we druk met onze
moestuintjes!

Lisa Dijkstra is bevallen van een
zoon, Tieme. Van harte
Gefeliciteerd met jullie zoon en
broertje. We wensen jullie heel
veel geluk samen!

GESLOTEN.
26 december, 2022
Tweede Kerstdag
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