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EXTRA OPVANG/RUILDAGEN.
Als de groepsgrootte het toelaat is het mogelijk dat uw kind
naast hun vaste dagen een extra dagdeel komt. Hiervoor
dient u een extra dag(deel) aan te vragen in Konnect.
Ruilen van dagdelen kan 4 keer per jaar via Konnect. Dit is
ook op basis van beschikbaarheid.
Het zou kunnen dat deze aanvragen pas op het laatste
moment beoordeeld worden.

PERSONEEL ..

KONNECT ..

We hebben dit jaar 6 collega’s die 25 jaar in de kinderopvang
werken!

Heeft u problemen met de app van
Konnect?

Anneloes Buitenhuis, Annemarie Zomers, Annet Koops,

Versie 3.22 van de OuderApp is

Mariëlle Vroling, Theresia Seip en Yvonne Spang worden

beschikbaar gekomen.

binnenkort in het zonnetje gezet.
Wanneer u deze versie downloadt
Van harte gefeliciteerd met jullie jubileum!

werkt de App weer naar behoren.

TRAKTATIE-TIP.
Voor 15 traktaties / 25 kcal per portie
1.

2 vellen oranje karton

2.

15 paar knutseloogjes

3.

15 mandarijnen

4.

Lijm

5.

Watervaste stift

Knip de staart en zij- en rugvinnen van oranje karton. Plak op
iedere mandarijn knutseloogjes. Plak de staart en vinnen met
een beetje lijm op de mandarijnen. Teken met viltstift een
mondje onder de ogen.
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OUDERCOMMISSIE.

GESLOTEN.

Kinderwereld heeft een centrale oudercommissie en

26 december, 2022

oudercommissies per locatie.

Tweede Kerstdag

De centrale oudercommissie heeft een aantal keer per jaar
overleg met de directie. Zij hebben advies– of instemmingsrecht
over beleidswijzigingen, tariefaanpassingen, enz.
De oudercommissies per locatie hebben regelmatig overleg met
de clustermanagers over locatie-gebonden onderwerpen.
Beide organen zijn op zoek naar leden. Heeft u belangstelling om
zitting te nemen in de centrale oudercommissie dan kunt u
contact met ze opnemen via oudercommissie@kinderwereld.info.
Wilt u zitting nemen in de oudercommissie op locatie dan kunt u
contact opnemen met de clustermanager. Zij weet of er op de
desbetreffende locatie nog leden worden gezocht.

NIJNTJE BEWEEGTIP.
Maak een spinnenweb in de woonkamer met
een bolletje wol.
Jullie zijn spinnen en klauteren over de draden
zonder dat het web kapot gaat. Leg knuffels op
de grond en laat de spin de buit meenemen het
web in.

GEZIEN OP DE SOCIALS..

DEN VELDE ..

Op bezoek bij de boer!

Naast de peuteropvang en BSO
tijdens schoolweken gaat vanaf de
kerstvakantie de vakantieopvang
voor de 4-12 jarigen in den Velde
ook open!
Wilt u vakantieopvang afnemen in
den Velde? Neem contact op met
de administratie.
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