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NIEUWSBRIEF. 
Nieuwsbrief Kinderwereld / week 49 —2022    

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

PERSONEEL .. 

We verwelkomen weer een aantal 

nieuwe pedagogisch medewerkers. 

Romy Heeres, Charona Meijerink en 

Marijke Overberg beginnen per  

1 januari 2023.  

Fijn dat jullie er zijn!  

 

Yvonne Scheper is bevallen van haar 

zoon Noud. Yvonne, Rick en Lynn, van 

harte gefeliciteerd met jullie zoon en 

broertje! 

ZIEK ZIJN . 

Een kind dat zich ziek voelt en niet met het normale  

dagprogramma mee kan doen, kan beter niet op het  

kinderopvangcentrum zijn.  

  

Wanneer uw kind een besmettelijke ziekte heeft, kunt u  

contact opnemen met de clustermanager, aangezien in  

sommige ziektegevallen we hier melding van moeten  

maken bij de GGD.  

 

Ook kunnen we u dan inlichten of uw kind wel of niet  
gebracht mag worden. 

BEWEEGTIP .. 

Vóór de geboorte bewegen baby’s al volop in de buik. Ze bewegen 

hun beentjes en openen en sluiten de handjes.  

 

Na de geboorte leert een baby door te bewegen zichzelf en de  

wereld kennen. Een baby zal tijdens het spelen coördinatie en 

spierkracht ontwikkelen. Daarmee bereidt hij zich voor op  

omrollen, hoofd optillen, zitten, kruipen, staan en lopen. Dit  

gebeurt spelenderwijs, maar altijd bewegend. 

 

Laat uw baby bewegen en blijf altijd in de buurt: 

 

• Leg uw kind regelmatig op de buik als het wakker is. Zo leert 

het zijn hoofdje optillen en worden zijn rug en armpjes  

 sterker. Dat heeft uw baby nodig om te leren zitten, kruipen 

 en lopen. 

 

• Leg uw kind op een kleed op de grond waar het de ruimte 

heeft om te rollen of kruipen. Met speeltjes die geluid maken 

kunt uw baby stimuleren om naar de speeltjes te grijpen. 

 
Wist u dat de basis voor een goede motorische ontwikkeling al in 

de eerste zes maanden van het leven wordt gelegd?  

 

Ook bij Kinderwereld krijgen baby’s veel ruimte om te bewegen.  

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 
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GEZIEN OP DE SOCIALS .. 

Nog een laatste foto van de Sint die op bezoek was bij ZieZo. 

Dag Sinterklaas, wat was het weer gezellig, tot volgend jaar! 

 

TRAKTATIE-TIP. 

Een traktatie hoeft niet altijd iets met eten te 

zijn.  

 

Voor de kleintjes is een boekje of een vinger-

popje een tip. 

Een potlood met een gummetje is voor de  

oudere kinderen een heel leuk traktatie idee!  

UITSCHRIJVEN. 
Vanaf nu kunt u zich uitschrijven voor de  
nieuwsbrief via de uitschrijflink in de mail.  

 

Zaken die wij belangrijk vinden voor alle ouders  

zullen we gaan versturen via een servicebericht. 

Hiervoor kunt u zich niet afmelden.  

JEUGDFONDS SPORT EN CULTUUR . 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe betaalt de contributie / het  

lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor 

een sportclub, muziek – of dansles, schilderen, theaterschool of een andere 

creatieve cursus.  

 

Ouders kunnen hier zelf geen aanvraag voor doen, dit doet een  

tussenpersoon.  

 

Sinds kort is Kinderwereld ook tussenpersoon. Wilt u een aanvraag doen 

neemt u dan contact op met de administratie via info@kinderwereld.info.  
 

Wilt u meer informatie, schroom niet om te mailen. We zijn blij dat we  

deze service kunnen bieden! 
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