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Nieuwsbrief Kinderwereld / week 39 —2022    

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

PERSONEEL .. 

Marinka van Gerner is terug als  

pedagogisch medewerker bij  

Kinderwereld. Welkom terug! 

 

Aanstaande vrijdag hebben we met 

alle medewerkers van Kinderwereld 

een gezellig personeelsfeest.  

 

Leuk om na een lange tijd de hele club 

een keer bij elkaar te hebben! 

TRAKTATIE-TIP. 

Laat de kinderen zien waar het eten vandaan komt. Trakteer 

bijvoorbeeld op zelfgeplukte appels of peren en laat je kind 

vertellen waar hij ze heeft geplukt, met een foto en de  

groeten van de boer. Of ga met het kinderfeestje naar de 

boer toe. 

 

Benodigdheden voor 30 traktaties: 

 

• 15 groene appels  

• 15 rode appels  

• 30 satéprikkers of andere lange prikkers  

• gekleurd lint  

 

1. Was de appels en maak ze droog. Snijd de appels in 

plakken.  

2. Stapel de appels afwisselend met een groene en een 

rode plak op en zet ze vast met een prikker.  

3. Knoop een lintje bovenaan de prikker.  

4. Leg de appels voorzichtig in een mand of op een groot 

dienblad.  

5. Je kunt de zebra appel eventueel de avond ervoor al 

klaarmaken. Bewaar de appels dan wel afgedekt in de 

koelkast. Het toevoegen van een beetje citroensap 

voorkomt verkleuring van het fruit.  

GGD INSPECTIES .. 

Vanaf het moment dat een kind ongeveer zes weken is tot 

het moment dat het de basisschool verlaat, kan het naar de 

kinderopvang.  

 

In Nederland zijn er verschillende vormen – kinderdagverblijf, 

gastouderbureau, gastouderopvang, buitenschoolse opvang 

– en zij worden getoetst op kwaliteitseisen. De kern van de 

kwaliteitseisen is dat kinderen volop de ruimte krijgen om 

zich te ontwikkelen en veilig en gezond op te groeien.  

 

Wist u dat u de inspectierapporten kunt inzien via de  

website van het Landelijk Register Kinderopvang?  

mailto:info@kinderwereld.info
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BIBLIOTHEEK. 
De nieuwste Tom en Pippo – najaarseditie is uit! 
 

De leukste nieuwe (voor)leestips voor peuters. Om 

samen te bladeren, te lezen en te kijken.  

In deze uitgave veel titels die passen bij het thema 

van de Kinderboekenweek 2022: Gi-Ga Groen.  

 

U vindt de Tom en Pippo—najaarseditie in de  

bijlage.  

NIJNTJE BEWEEGTIP. 

Schrijf samen stoepkrijt letters op de stoep. 

Roep daarna een woord en je kind springt dit 

woord van letter naar letter.  

Begin met woorden zoals vis, bos of de naam 

van je kind.  

 

Is dit nog te moeilijk? Teken dan dieren of 

andere figuren die jullie leuk vinden en spring 

van tekening naar tekening!  

PRINSJESDAG. 

Op Prinsjesdag 2022 heeft het kabinet bekend gemaakt dat écht 

alle werkende ouders erop vooruit gaan in 2025 bij de ‘bijna gratis  

kinderopvang’. Het kabinet heeft in het nieuwe stelsel dat in 2025 

in moet gaan, het vergoedingspercentage verhoogt naar 96%.  

 

De Staatssecretaris heeft bij de jaarlijkse indexering van de  

maximum uurtarieven een verhoging van 5,58%, voor  

dagopvang en BSO vastgesteld.   

 

De maximum uurprijzen voor 2023 worden: 

Dagopvang €8.97 (€8,50 in 2022)  

BSO   €7,72 (€7,31 in 2022) 

Binnenkort ontvangt u informatie over de tarieven van 2023 van 

Kinderwereld. 

GESLOTEN. 
26 december, 2022 

Tweede Kerstdag 

GEZIEN OP DE SOCIALS.. 

Enthousiaste kinderen en pedagogisch medewerkers tijdens de 

Nijntje Beweegweek. Er zijn weer veel diploma’s uitgereikt!  
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