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NIEUWSBRIEF. 
Nieuwsbrief Kinderwereld / week 19 —2022    

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

NIJNTJE BEWEEGTIP. 

Laat je kind fijn op jouw schoenen rondlopen. Schoenen 

met een hakje bieden nog meer uitdaging om goed en 

stevig te leren lopen. En dat vinden veel kinderen  

geweldig! Gaat het gemakkelijk? Maak dan de  

ondergrond uitdagender door op het gras of de  

straatstenen te lopen. 

KIDSVISION. 

Zoals u weet stappen we dit jaar over op het nieuwe kindplanningsprogramma KidsVision.  

De administratie is nu bezig met het invoeren van alle kinderen. Dit moet handmatig en kost veel tijd. 

De administratie is niet altijd per telefoon bereikbaar. Wel wordt de mail goed in de gaten gehouden.  

We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat u er min mogelijk last van heeft.  

PERSONEEL. 

In juni starten Bea Angélique 

Timmer en Miriam Boonstoppel 

als pedagogisch medewerker bij 

Kinderwereld.  

 

Welkom en veel plezier Miriam 

en Bea Angélique! 

 

Michella en Laura zijn geslaagd 

voor de Uk&Puk opleiding, van 

harte gefeliciteerd! 

ONLINE VOORLEESMOMENT. 
Bibliotheek Coevorden organiseert regelmatig een online  
BoekStart voorleesmoment. Elke twee weken kun je samen  

meekijken en -luisteren naar een leuk boek voor de kleintjes.  

Daarbij krijg je ook tips om zelf te knutselen met je kindje.  

 

De livestream is elke tweede en vierde vrijdag van de maand om 

10.00 uur te bekijken en duurt ongeveer een kwartier.  

Je kunt de livestream bekijken via de website van de bibliotheek: 

www.bibliotheekcoevorden.nl 

En voor wie meer wil: de bibliotheek organiseert ook weer  

regelmatig live BoekStart-uurtjes. Kijk voor data in de agenda van 

de bibliotheek. 

IEGELDOP. 
Na meer dan 31 jaar is het pand van de Iegeldop toe aan groot  
onderhoud. We hebben de verschillende opties overwogen en ons 

streven is nieuwbouw op dezelfde plek als waar de Iegeldop nu 

staat. De tekening is inmiddels klaar en ligt bij de gemeente.  

Eventuele tijdelijke huisvesting is geregeld. Ouders worden hier te 

zijner tijd over geïnformeerd. 
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GEZIEN OP DE SOCIALS.. 

De kinderen van BSO ZieZo hebben meegedaan aan het  

Coevordense Knikkertoernooi. Eén van de kinderen heeft  

gewonnen en mag binnenkort meedoen aan het NK knikkeren! 

 

NIEUWSBRIEF. 

Nieuwsbrief Kinderwereld / week 19 —2022     

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

GESLOTEN. 
 

26 mei 2022 

Hemelvaartsdag 

 

6 juni 2022 

Tweede Pinksterdag 

 

26 december, 2022 

Tweede Kerstdag 

TWEE TURVEN HOOG.. 

Facet organiseert op zaterdag 11 juni van 10:00 uur —16:00 uur 

voor de tweede keer het festival ‘Twee Turven Hoog’. Dit festival 

wordt gehouden in de bibliotheek aan het Noorderplein in  

Emmen.  

Een feestelijke dag voor baby’s, peuters en kleuters. Met onder 

andere informatiekramen, workshops, muziek en voorstellingen!  

 

Kinderwereld is die dag ook aanwezig met een kraam. Zien we u 

daar?   

JAARVERSLAG 2021. 
Het jaarverslag 2021 is klaar en goed gekeurd. Binnenkort zal deze 
ter inzage op de locaties liggen.  

DAG NA HEMELVAART. 
Denkt u eraan om uw kind af te melden wanneer u geen opvang 
nodig hebt de dag na Hemelvaart?  
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