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BEWEEGTIP .. 

Bewegen is goed voor iedereen. Blijf ook tijdens de 

kerstvakantie lekker bewegen.  

 

Hieronder een aantal beweegtips:  

• Pak de viltstiften, maak vrolijke kerst/ oud en 

nieuwkaarten en bezorg de kaarten te voet of per 

fiets. 

• Maak aan het begin van de avond een wandeling 

door de buurt en ga op zoek naar vrolijk versierde 

huizen en tuinen.  

• Ga een dagje naar het zwembad. 

• Ga in de buurt op zoek naar een leuke activiteit in 

de natuur zoals bij het Bezoekerscentrum Dwin-

gelderveld. 

• Laat de kinderen een spel bedenken en doe mee. 

Tikkertje, verstoppertje, zoveel mogelijk  verschil-

lende bladeren zoeken of een zelf bedacht  

 parcours door de achtertuin bijvoorbeeld.  

Beste ouders, 
 
Het eind van 2022 is in zicht, Sinterklaas is weer vertrokken naar Spanje en de kerstboom staat alweer te 
pronken op de locaties zowel als thuis. Kerst en Oud en Nieuw staan voor de deur.  
 
We kijken terug op een jaar waarin we veel nieuwe ouders en kinderen hebben mogen verwelkomen, 
nieuwe collega’s hebben aangenomen en super blij waren met onze vaste kern van collega’s!  
 
We zijn gestart met nieuwe initiatieven voor de collega’s zoals de Welkom bij Kinderwereld avonden en 
het opleidingsplan.  
We zijn overgegaan op het  nieuwe kindplanningsprogramma KidsVision. We hebben veel overleg  
gehad met onze partners zoals het onderwijs en de gemeentes.  
 
In 2023 is er vanzelfsprekend ook weer van alles te beleven en te doen; per januari de overname van de 
nieuwe locatie in Schoonoord, nog meer nieuwe collega’s aannemen, nieuwbouw voor de iegeldop en  
verdere verdieping van de kwaliteit op allerlei gebieden.  
 
Ik wens jullie een gezellige kerst en de beste wensen voor het nieuwe jaar! 
 
Jacqueline Jansen 
Directeur bestuurder Kinderwereld 
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VERGOEDING KINDEROPVANG . 

Vorige week had het kabinet al besloten om de maximum uurtarieven voor alle vormen van  

kinderopvang met 0,94 procent te verhogen. De Tweede Kamer heeft daarbovenop nu extra geld  

vrijgemaakt zodat de verwachte inflatie voor 2023 ook alvast meegenomen kan worden in het toeslag 

tarief.  

De extra verhoging voor de kinderopvangtoeslag voor 2023 is nadrukkelijk bedoeld om ouders te  

compenseren voor de gestegen prijzen in 2022 en in 2023 als gevolg van de inflatie.   

 

De maximum uurprijzen voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang worden in totaal  

geïndexeerd met 7,32% (deze worden € 9,12 voor dagopvang en € 7,85 buitenschoolse opvang). 

 
Kinderwereld is een maatschappelijke kinderopvangorganisatie zonder winstoogmerk en zit met veel 

pakketten onder deze uurprijzen.  

GESLOTEN . 
26 december, 2022 
Tweede Kerstdag 

 
10 april 2023 

Tweede paasdag 
 

27 april 2023 
Koningsdag 

 
18 mei 2023 

Hemelvaartsdag 
 

29 mei 2023 
Tweede Pinksterdag 

 
25 december 2023 

Eerste Kerstdag 
 

26 December 2023 
Tweede Kerstdag 

KWALITEIT. 
Wist u dat Kinderwereld extra uren inzet voor pedagogisch  
medewerkers om de kwaliteit voor peuters  te verhogen?   

 

De teams kiezen samen met de clustermanager en de  

pedagogisch coach hoe ze deze uren inzetten. Dit kan door een 

extra medewerker in te zetten, zodat iemand met een klein  

groepje kinderen of individueel met een kind een activiteit kan 

doen. Door in te zetten als voorbereidingstijd, enz.  

 

Voor de reguliere peuters komt dit neer op 12 minuten per week 

per kind en voor peuters met een VE indicatie is dit 21 minuten per 

week per kind. 

  

Dit zien wij wel als een cadeautje!  

BEREIKBAAR . 

De administratie is tijdens de 

twee kerstvakantieweken  

telefonisch bereikbaar van 

maandag tot en met  

donderdag van 9.00u tot 

13.00u. 
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GEZIEN OP DE SOCIALS .. 

Op verschillende locaties zijn de kinderen creatief geweest met het 

maken van kerstbakjes.  

Super leuk in deze tijd van het jaar.  

TRAKTATIE-TIP. 

Een traktatie met lekkere dingen aan een  

prikker zijn altijd een goed idee. 

 

Er kan van alles aan, denk eens aan aardbeien, 

een stukje komkommer, druiven, een mini 

knakworstje, augurkje, blokje kaas, ananas,  

tomaatje.  

 

Wat vindt uw kind lekker?   

NIEUWE BESLISBOOM . 

Er zijn geen nieuwe maatregelen afgekondigd en er zijn ook geen inhoudelijke wijzigingen, de nieuwe 

versie van de beslisboom die u in de bijlage vindt geeft alleen de bestaande richtlijnen rondom corona 

in de kinderopvang duidelijker weer.  

Het corona virus is er nog steeds. Het blijft dus voor iedereen verstandig om zich aan de (dringende) 

adviezen te houden die de verspreiding van het coronavirus beperken.  

De beslisboom van BOink is van toepassing op alle leeftijden. 

PERSONEEL .. 

Er beginnen geen nieuwe personeelsleden  

deze maand. Wel hebben we nog vacatures. 
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