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PERSONEEL. 

Manon de Jonge heeft vandaag afscheid  

genomen. Zij gaat bij haar man in het eigen 

bedrijf werken. Succes Manon!  

BELEIDSAVONDEN. 
In een vorige nieuwsbrief hebben we u al geïnformeerd 
over de “Welkom bij” avonden voor nieuwe  

medewerkers. Dit bevalt goed en blijven we doen! 

 

Daarnaast beginnen binnenkort de beleidsavonden 

voor al onze collega’s. Voorheen werden alle verplichte 

beleidsstukken, protocollen en formulieren tijdens de 

groepsoverleggen besproken. Dit gaan we nu in één 

avond behandelen, zodat iedereen weer goed op de 

hoogte is van alles.  

 

Weer een leuke uitdaging!  

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.   

CORONA. 

Gelukkig zijn veel coronamaatregelen niet 

meer nodig. Het nieuwste kinderopvang  

protocol en de nieuwste beslisboom staan op 

onze website.  

De laatste verandering is dat we geen  

mondkapje meer op hoeven wanneer we 

met kinderen in de auto rijden, bijvoorbeeld 

bij het halen van school. 

 

Helaas hebben we nog wel steeds veel uitval 

van collega’s die corona hebben en ziek thuis 

zijn.  
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GEZIEN OP DE SOCIALS.. 

Op de POS Park hadden we kuikentjes op bezoek!  
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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 

CONTACT.. 

2022 staat bij Kinderwereld in het teken van Contact! 

We hebben de afgelopen twee jaar contact enorm gemist.  

Wat doen we nu? 

• Pedagogisch medewerkers gaan weer op huisbezoek bij  

 nieuwe kinderen 

• Ouders mogen weer binnenkomen op de locaties 

• Ouders van de peuterspeelzaalgroepen worden binnenkort 

uitgenodigd om een keer te komen kijken op de groep 
• Welkom bij Kinderwereld avonden voor nieuwe medewerkers 
• Beleidsavonden voor alle pedagogisch medewerkers 
• Directie en beleidsmedewerkers bezoeken de locaties  

 regelmatig 

• Pedagogisch coaches komen weer bij de groepen 

• Meer en regelmatiger contact tussen de directie,  

 beleidsmedewerkers  en de centrale oudercommissie  

• Meer en regelmatiger contact tussen de clustermanager en de 

locatiegebonden oudercommissie 

• (Groeps)overleggen mogen weer “live” 

• Enz!  

 

Heeft u behoefte aan contact?  We hopen dat u ons allemaal weet te 

vinden!  
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TIP VAN DE BOOMHUT.. 

Vorig jaar hebben we doosjes met zonnebloempitjes  

uitgedeeld voor de mooiste zonnebloem actie.  

 

De Boomhut had er nog een paar liggen en had er een 

leuk idee voor! Wellicht heeft u ook nog zonnebloempitjes 

of zaadjes liggen? 

 

Pak een doorzichtig zakje en doe daar wat potgrond in. 

Maak de potgrond nat met water. Leg de zaden op de  

potgrond. 

 

Plak het zakje met tape op het raam. Hang het zakje zo op 

dat je de zaden goed kunt zien. 

 
De zaden hebben nu heel veel liefde nodig, om goed te 

kunnen kiemen. Maak de potgrond af en toe wat vochtig 

als het droog aanvoelt. 

 

Als de plantjes blaadjes beginnen te krijgen kun je ze  

verpoten in een moestuin bak of iets dergelijks. 

 

Geniet ervan! 
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TIP: BIBLIOTHEEK EMMEN. 

De Bibliotheek Emmen en De Kunstbeweging hebben een nieuwe 

naam: Facet.  

 

Op zaterdag 9 april a.s. vindt op het Noorderplein in Emmen de  

feestelijke opening van Facet plaats. 

Ook vinden op zaterdag 9 april zowel in Emmen als in de vestiging 

Klazienaveen en op woensdag 6 april in de vestiging  

Emmer-Compascuum feestelijke activiteiten plaats.  

 

Kijk op de internetpagina van bibliotheek Emmen voor alle  

activiteiten.  
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