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NATIONALE VOORLEESDAGEN 2023..
Het prentenboek 'Maximiliaan Modderman geeft een feestje' van Joukje Akveld en met illustraties van
Jan Jutte staat volgend jaar centraal bij De Nationale Voorleesdagen.
Maximiliaan Modderman is alleen thuis en organiseert een feest voor zijn speelgoedbeesten. Met taart!
Het wordt een wild feest. En een vies feest. Wat zullen mama en papa zeggen als ze thuiskomen? Een
uitbundig en herkenbaar verhaal voor alle kinderen die er weleens een puinhoop van maken.
Tijdens De Nationale Voorleesdagen van 25 januari t/m 4 februari 2023 wordt er bij de verschillende
locaties van Kinderwereld voorgelezen uit dit prentenboek door bekende en minder bekende mensen.
Vindt u het leuk om te komen voorlezen? Geef het door aan de pedagogisch medewerkers!

PERSONEEL ..
Daphne Bruins begint als pedagogisch medewerker bij
Kinderwereld. Welkom!
Anny heeft helaas afscheid genomen. Bedankt voor de
samenwerking Anny!
Kijk op onze website voor de vacatures.

TRAKTATIE-TIP.
Benodigdheden:
•

1 schijf (water)meloen van ongeveer 2 cm dik of 3 kiwi’s

•

8 prikkers met stompe punt

•

Stevig groen papier om blaadjes uit te knippen of 8
groene lintjes van circa 10 cm lang

•

Uitsteekvormpje in de vorm van bloem, ster, hartje

•

Eventueel een halve grapefruit of meloen om de
prikkers in te steken

Steek uit het stuk meloen met het uitsteekvormpje 8
bloemen. Of schil de kiwi’s, snijd ze in plakken en steek daar
vormpjes uit. Knip blaadjes uit papier of knoop een stukje lint
aan de prikker. Prik het fruit er boven. Steek de prikkers
eventueel in een halve grapefruit of stuk meloen.
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COLLEGA’S BEDANKT.

GESLOTEN.

Vandaag, op 15 september, is het de dag van de

26 december, 2022

pedagogisch medewerkers! De dag waarop wij al

Tweede Kerstdag

onze medewerkers in het zonnetje zetten en
bedanken voor hun gouden inzet.
Ben jij benieuwd naar wat het werk als pedagogisch
medeweker zo leuk maakt? Bekijk dan snel ons
nieuwe filmpje op YouTube!
Ook de minister van SZW zet de pedagogisch
medewerkers in het zonnetje met een filmpje.

BIBLIOTHEEK.
Wist u dat kinderen tot 18 jaar gratis lid kunnen worden van de Bibliotheek? In de Jeugdbibliotheek
vindt u alle (online) boeken en luisterboeken voor verschillende leeftijden. Ook vindt u er meer
informatie, bijvoorbeeld over het lezen van boeken op het AVI-niveau.
Daarnaast kunt u met het gratis lidmaatschap gebruik maken van Bereslim, De Voorleestas en De
Voorleeshoek. Een leuk platform waar verschillende boeken worden voorgelezen in filmpjes.
In de filmpjes van De Voorleeshoek worden actuele prentenboeken voorgelezen. Het verhaal wordt
ondersteund door de afbeeldingen uit het boek en door klassieke muziek. Het gaat om boeken voor
kinderen van 0 tot 10 jaar. Er zijn ook meertalige voorleesfilmpjes!

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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FLEXIBELE / EXTRA OPVANG ANNULEREN .
Wanneer uw aangevraagde opvang (flex of extra) al is goedgekeurd maar niet meer nodig is, moet u
deze aanvraag ANNULEREN in Konnect.
Dit is mogelijk tot 2 dagen van tevoren. Bij annuleren gaat de opvang uit de planning en wordt het
dagdeel niet in rekening gebracht. Is de termijn korter dan 2 dagen, dan kunt u uw kind afmelden. Het
dagdeel wordt dan wel in rekening gebracht.
In de Ouderapp van Konnect kunt u via de tab agenda in het aanvragenoverzicht de dag annuleren.
Afwezigheid doorgeven is hiervoor niet voldoende!

Heeft u nog vragen dan kunt u die het beste via de mail stellen aan de administratie.
info@kinderwereld.info

GEZIEN OP DE SOCIALS..
Kijk ook eens op Youtube! Er staat weer een filmpje online over
de dag van de pedagogisch professional.
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