NIEUWSBRIEF.

Nieuwsbrief Kinderwereld / week 35 —2022

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

START..

AAPJES.

Het nieuwe schooljaar is gestart, voor de meeste kinderen en

De nieuwe babygroep van de

collega’s zijn de vakanties weer achter de rug, iedereen pakt het

locatie Oosterhesselen heet de

gebruikelijke ritme weer op.

Aapjes.

De overgang van de methode Piramide naar Uk&Puk wordt in

Deze groep is geopend op de

september afgerond. De nieuwsbrieven per thema worden vanaf

maandag, dinsdag en donderdag.

nu door de clustermanagers naar de ouders gestuurd.
De wachtlijst van de locatie
Daarnaast zijn er nog een paar nieuwtjes. De uitbreiding in

Oosterhesselen is hierbij opgelost!

Oosterhesselen is klaar. Daar start de nieuwe babygroep
“de Aapjes”.

Vragen? Neem dan vrijblijvend
contact op met Anandi Hölscher,

De peuters in Dalen zijn verhuisd naar hun nieuwe ruimte in de

clustermanager Kinderwereld

BWB school.

(anandi@kinderwereld.info |
06-22371024)

Wij hebben er weer zin in, hopelijk jullie ook!

PEUTEROPVANG BWB.
Deze week is Peuteropvang BWB in Dalen
geopend.
De peutergroep is gevestigd in de o.b.s.
Burgemeester Wessels Boer (BWB) school en is
een plek voor peuters om zichzelf te ontwikkelen
en kennis te maken met elkaar en de school.
Peuteropvang BWB is geopend op maandag t/m
donderdag van 08:30 – 12:30 uur, gedurende de
schoolweken.
De dagdelen zijn naar eigen wens te kiezen.
Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan
vrijblijvend contact op met Dion Veurink,
clustermanager Kinderwereld
(dion@kinderwereld.info | 06-15 55 56 41)
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PERSONEEL.
Ildiko Lengyelová, Dian Koers, Nelleke van Liere
en Lara Elsman zijn de afgelopen weken gestart
als pedagogisch medewerker bij Kinderwereld.
Welkom!
Yvette Logtenberg en Marinka van Gerner
hebben een andere baan aangenomen. Veel
succes!
Naast pedagogisch medewerkers zijn we ook op
zoek naar een pedagogisch coach en een
planner. Kijk op onze website voor de vacatures!

FACTUREN IN HET OUDERPORTAAL.
Sinds we met het nieuwe administratiesysteem werken is het mogelijk om uw factuur in te zien via ons
ouderportaal Konnect.
U kunt de facturen terugvinden via het kopje “account”.
Ook ontvangt u de factuur net als voorheen via de mail of via de post.
Wanneer een factuur per post niet meer nodig is kunt u dat aan ons doorgeven via ons mailadres
info@kinderwereld.info.
U ontvangt uw factuur dan in het vervolg digitaal via uw mail en via het ouderportaal Konnect

NIJNTJE BEWEEGTIP.
Verzamel wat lege flessen en zet deze neer als
zoals bij een bowling baan.
Geef je kind een bal en laat hem op zijn buik
liggen en de bal naar de flessen rollen.
Hoeveel kan je kind er om rollen?
Natuurlijk laat je je zoon of dochter zelf snel
de flessen weer klaar zetten voordat je opnieuw gaat rollen.
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TRAKTATIE-TIP.
Benodigdheden:
•

Lange satéprikkers

•

Witte, pitloze druiven

•

Plakoogjes of gesmolten witte en melkchocolade

Rijg de druiven aan de satéprikkers.
Plak op de voorste druif de oogjes of teken de ogen zelf met
gesmolten chocolade

BIBLIOTHEEK.
De zomervakantie zit erop. Daarom start de bieb in de gemeente
Coevorden ook weer met de gezellige voorleesuurtjes voor
peuters in de bibliotheek.
Wat voorheen bekend was als Boekstartuurtje heet vanaf nu
Kleintje Bieb Plaatjes & Praatjes. De invulling van de uurtjes blijft
hetzelfde.
Kijk op de website van de bibliotheek voor data.
Bij Facet in Emmen wordt binnenkort een reeks van workshops
genaamd “Ontdekatelier jonge kind” aangeboden. Een bijzondere
en inspirerende ervaring voor kinderen én ouders, met veel
ideeën voor thuis. Het accent ligt op tekenen, schilderen en
uitdagend materiaalonderzoek.

GESLOTEN.
26 december, 2022
Tweede Kerstdag

Voor meer informatie kijk op de website van Facet.

GEZIEN OP DE SOCIALS..
Wat hebben we het leuk gehad tijdens de zomervakantie! Kijk op
onze socials voor nog meer foto’s.
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