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Voorwoord
Beste ouders/verzorgers,
Wij hopen dat alles goed met u gaat!
Voor u ligt de nieuwsbrief van Kids
Wonderworld Dribbel van de periode januari
tot en met april 2021. In de nieuwsbrief vindt
u leuke verhalen over wat de kinderen van
Dribbel de afgelopen maanden hebben
beleefd.
Met vriendelijke groet,

Lindsay
PM’er Kidswonderworld, groep Woezel.
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De Nijntje-, Woezel-, Pip groep & BSO de Batavier
Januari 2021
Beste ouders/verzorgers,
Wij willen jullie nog de beste wensen voor 2021 wensen en wij hopen dat
jullie, ondanks de lockdown, toch nog fijne dagen hebben gehad. Helaas
zitten we nog steeds in de lockdown en is alleen de noodopvang bij
Kinderparadijs open voor ouders met een cruciaal beroep. Wat missen we
veel kinderen van ons groepen. Leuke gebeurtenissen die we niet met
elkaar kunnen delen en beleven. We zijn benieuwd hoe groot ze zijn
geworden, hoe ze zijn gegroeid in hun ontwikkeling en kijken er erg naar
uit om weer met ze te mogen genieten. Ook hebben we hele leuke
activiteiten bedacht voor de nieuwe thema’s en kijken er naar uit om deze
uit te voeren met onze kindertjes.
Wij hebben ook leuk nieuws, want sinds deze maand mogen wij 3 nieuwe
juffen en 2 nieuwe stagiaires welkom heten bij ons locatie. Zij stellen u
graag aan u voor verder in de nieuwsbrief.
Wij hopen snel weer open te mogen bij Dribbel, zodat wij weer alle
kinderen kunnen zien en samen met hun activiteiten te doen die aansluiten
bij hun belevingswereld.
Groetjes,
Van alle juffies van KDV Dribbel en BSO Batavier.

Kids Wonderworld
Nieuwsbrief januari-april 2021

De Woezel groep
Februari 2021

Het goede nieuws, was dat we eindelijk weer open mochten. Helaas bracht de sneeuw en
ijzel nog even een tegenslag. Zodat uiteindelijk dinsdag 9 februari alle kindjes weer van
harte welkom waren. Wat waren zij, en wij, hier blij mee. Heerlijk om alle kindjes weer
terug te zien en wat zijn ze groot geworden als je ze een tijd niet hebt gezien. Een paar
kinderen waren ineens zindelijk geworden en anderen konden bijna lopen. Ook waren de
kinderen erg blij met al het nieuwe speelgoed en een lokaal dat er anders uit zag. Nieuwe
uitdagingen !!
Het thema van deze maand was vormen en kleuren. We maakten mooie verftekeningen
met allerlei kleuren en kleurden ze allerlei vormen in. Met het benoemen van de kleuren
bleek dat veel kindjes al veel kleuren kenden en sommige noemden zelfs de kleur in het
Engels. Wat een knappe kinderen !!
Ook deden we een spel met een hele grote dobbelsteen, die allerlei verschillende kleuren
had. En bij die kleur hoorde een opdracht, bijvoorbeeld: stampen als een olifant of op de
grond liggen. Dikke pret !! Zelfs zonder dobbelsteen werd er om deze activiteit door de
kinderen gevraagd. En het was een goed alternatief voor het rennen door het lokaal.
Ook speelden we veel buiten, want daar lag sneeuw. We gooiden sneeuwballen naar elkaar
of tegen de muur. Sneeuwpret, erg leuk, maar je krijgt het er wel koud van. Dus naar
binnen en dan ’s middags nog een keer. Het was dan ook raar dat een week later de
sneeuw weg was en de kinderen zich afvroegen waar die nou gebleven was.
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De Pip groep
Februari 2021

Eindelijk mochten we weer alle kindjes ontvangen de Lock down was voorbij. Maar
helaas werkte het weer niet mee en lag er z’n dikke pak sneeuw dat we nog niet naar
dribbel konden komen. Wat vonden de juffies dat jammer, maar na een dag waren de
wegen goed om te rijden dat we toch open konden. Er lag erg veel sneeuw op het
speelplein dat we sneeuwballen gingen gooien wat hadden we een lol en koude handen.
Bij binnenkomt een lekker kopje thee met een kaakje.
Deze maand staat in het teken van vormen en kleuren. We zijn veel bezig geweest met
kleuren herkennen en sorteren. De kinderen wisten al heel goed welke kleuren het
waren. Sommige vormen waren nog een beetje moeilijk maar na elke dag herhalen weten
de kinderen het nu heel goed.
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BSO Batavier
Februari 2021

Wij hebben onze BSO versier voor het thema vormen en kleuren. De kinderen vonden deze thema
leuk, we hebben verschillende soorten activiteiten gedaan. De kleuren hebben we aan elke kind
een voor een laten benoemen, zodat we aan de slag konden gaan. Dit deden we ook met de
vormen, om te starten met de activiteiten.
We hebben met wattenstaafje een verfactiviteit als last uitgevoerd, dit vonden de kinderen erg
leuk om te doen. Met de wattenstaven moesten de kinderen in het vormpje die ze hebben
gekregen gaan stempelen. Dit was aan activiteit om hun fijne motoriek te ondersteunen. De
kinderen vonden dit erg leuk om te doen.
Wist je dat ?
In de voorjaarsvakantie, hebben van onze lieve Pharell afscheid genomen. Hij gaat naar een
speciaal onderwijs en naar een andere BSO. Pharell heeft getrakteerd op de BSO.
‘’ Wij zullen Pharell erg gaan missen !

Voorjaarsvakantie
In de voorjaarsvakantie zijn we aan de slag gegaan met heel leuke bak en kook activiteiten. De
kinderen hebben met juf Diala pizza’s gebakken, met juf Tenzile koekjes. Ook hebben de BSO
versierd met leuke bloemetjes ook hebben we een thema tafel gemaakt.
Wij hebben samen met Juf Sevval Sushi gemaakt. De kinderen hebben eerst een kleurplaat van
Sushi getekend, ze hebben eerst gekeken naar het afbeelding hoe het eruit zou zien. Dit was voor
veel kinderen iets nieuws. De kinderen vonden het heel leuk en erg lekker!. Dit was heel leuk om
te maken op de BSO!. Ze hadden avocado en komkommer sushi gemaakt.
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De Woezel groep
Maart 2021

En zo zijn we alweer beland in de maand maart. Een maand waarin we helaas nog steeds te maken
hebben met ‘het virus’ en alle bijkomende maatregelen. Wat zullen wij het fijn vinden als alle
mama’s en papa’s over een tijdje hun kindjes weer zelf naar de groep kunnen brengen en zo al hun
werkjes kunnen zien…. De lente heeft zich al een aantal keren vaan haar mooie kant laten zien,
waardoor we lekker veel buiten konden spelen. We hebben zelfs ook al een keertje buiten
gegeten. Heerlijk!!!

Ook hebben we genoten van een gezellige paasbrunch. De kindjes en de juffies hebben gesmuld
van al het lekkers. Eind maart komt Inaayra weer terug van een familie bezoek in India, waar zij
drie maanden is geweest en vanaf 1 april komt zij weer gezellig terug op inmiddels de woezelgroep.
Voor nu hebben we de babygroep tijdelijk bij de woezelgroep gevoegd zodat dit nu een verticale
groep is van 0 tot 48 maanden. In deze maand hebben wij ook een nieuw kindje welkom mogen
heten. Haar naam is Zehava en zij komt op de Woezelgroep. De juffies vinden het erg leuk weer
zo’n klein baby’tje op de groep.
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De pipgroep
Maart 2021

De maand maart is weer aangebroken. Het thema voor deze maand is: LENTE… Wij hebben
met de kinderen leuke knutselwerkjes gemaakt, we hebben veel buiten gespeeld en we hebben
ook een paar moestuintjes geplant.
Ook hebben we een gezellige paasbrunch gehad samen met de Pipgroep. Er was veel lekkers
en de kinderen hebben het erg naar hun zin gehad.
Hiep hiep hoera!! Op 31 maart was onze lieve Celine (prinses Cici) jarig. Ze werd 4 jaar en gaf
een gezellige frozen verjaardag. De kinderen hebben genoten van haar verjaardag. Het was
namelijk een echt feestje!. Dit ook omdat Celine naar de basisschool gaat.
Helaas hebben wij ook afscheid moeten nemen van haar kleine broertje Mason. Hij zit nu op
een ander kinderdagverblijf. Wij gaan Celine en Mason missen!.
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BSO Batavier
Maart 2021
Het is weer bijna zo ver.. ‘’Lente ‘’
Wij hebben onze BSO versierd voor het Lente. Wij krijgen al de lente kriebels. Met de
kinderen hebben we op onze groep thema Horen, zien en voelen doorgenomen. Wij hebben
leuke activiteiten uitgevoerd op de groep. De leukste activiteit wat de kinderen vonden was,
dat we een blinddoekje om kregen en wat mochten proeven. De kinderen hebben pindakaas,
jam, appelstroop, augurken, hagelslag en zout geproefd. Dit mogen zij gaan raden, dit was erg
spannend voor ze. Dit was aan activiteit om hun cognitieve motoriek te ondersteunen. Ze
gingen goed nadenken wat het precies was en ze mochten het ook eerst ruiken. De kinderen
vonden dit erg leuk om te doen.
De kinderen hebben Paaseitjes versierd met papier. Dit hebben we op de BSO opgehangen.
Ook hebben we leuke keukentjes van wc rol gemaakt. Dit vonden we erg leuk, omdat we dan
onze gekookte ei erin kunnen zetten.
Wist je dat ?
Wij op de noodopvang Le’mare en Le’fine weer hebben. De tweeling de BSO, erg hadden
gemist. En dat zij weer plezier hebben op de groep. En natuurlijk hadden de kinderen hun ook
erg gemist.
-

Nieuwe kindje Valentijn van groep 1, is op de BSO gekomen. Hij is erg snel gewend aan
de groep en kan al samenspelen. Ook kan hij al zelfstandig naar het toilet. Valentijn vind
het heel leuk op de BSO.

Fijne Pasen !
Op maandag 29 maart gingen we
Paas brunch, houden op de groep.
Elke kind mocht wat lekker mee
nemen. De kinderen hebben lekker
gegeten en de juffen ook. We
hebben een gezellige dag van
gemaakt.

Kids Wonderworld
Nieuwsbrief januari-april 2021

De Woezelgroep
April 2021

En zo zijn we weer in de maand april. Deze maand staat het thema groente en
fruit centraal. Wij hebben met onze kindjes weer hele leuke activiteiten gedaan.
We hebben een broccoli geverfd en een appel geplakt met crêpe papier. Sommige
kindjes gingen elkaar helpen met het plakken.. super lief!. Ook hebben we
verschillende groente en fruit geproefd. Het allerlekkerste vonden de kinderen
toch wel de smoothie die we deze maand vaker hebben gemaakt, mmm…heerlijk!.

Helaas moesten wij eventjes onze deuren sluiten van Dribbel vanwege corona. Wij
vonden dit allemaal erg jammer en we misten onze kinderen enorm. Gelukkig
mochten we een aantal dagen later weer open en waren we blij iedereen weer te
mogen zien.
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De Pip groep
April 2021

Deze maand is het thema groente en fruit. We zijn gelijk met de kinderen op stap geweest
naar de ah om te kijken wat voor fruit en groente er allemaal is. Nou de juffies stonden
versteld wat de kinderen allemaal wisten wat het was. Daarna zijn we verschillende
soorten activiteiten gaan doen. Groente en fruit uit folders knippen. Je eigen druif en
peer maken.
Ook zijn we bezig geweest met koningsdag we hebben een mooie vlag gemaakt daar
mochten de kinderen zelf stukjes scheuren en op de vlag plakken.
Ook hebben de kinderen nog iets moois gemaakt voor Moederdag maar daar houden we
nog even ons mondje over dicht.
In de afgelopen maanden hebben we ook nog afscheid moeten nemen van een aantal
kindjes
Bran 4 jaar gaat naar school blijft wel gelukkig bij de bso
Celine 4 jaar gaat naar school
Jillian 4 jaar gaat naar school
De juffies willen jullie heel veel plezier wensen op school jullie kunnen het.
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BSO Batavier
April 2021

In deze maand hebben we paasbrunch gehad. Dit
vonden de kinderen erg leuk, we hebben allemaal
lekkere dingen gegeten. April was ook de maand dat
eindelijk de noodopvang stopte en dat de BSO weer
helemaal open ging en eindelijk alle kindjes weer mogen
komen. Helaas werd er al snel roet in het eten gegooid
en ging de BSO weer een paar dagen dicht i.v.m.
Corona.
Verdervoor
kunnen
we
helaas
veel doen.
Een leuke activiteit
thuis (en
stiekem
ookniet
om mama
en papaWe
te
hebben wel veel dingenhelpen!)
gebakken (appelflappen) en veel
geknutseld.
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Voorstelrondje
Hoi allemaal
Ik ben MIRJAM priester, 40 jaar en woon in Rotterdam. Ik heb 2 zoons
Daan van 14 jaar en Sven van 10 jaar. De afgelopen 5 jaar heb ik met
plezier bij het kinderparadijs in Capelle aan den IJssel gewerkt. Ik heb
op de BSO groep en KDV gewerkt. Ik heb er erg veel zin in om nu bij
dribbel te komen werken. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om gezellig
af te spreken, handballen en dingen met mijn kinderen te ondernemen.

Hoi,
Ik ben KIMBERLEY en ben 24 jaar oud. Mama van 1 zoontje genaamd
Raileyson van 1,5 jaar oud en 1 zoontje is onderweg. Ik ben al 3,5 jaar
werkzaam geweest op de anderen locatie in Capelle en vanaf februari
mag ik hier werkzaam zijn. Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten.
Liefs Kimberley.

Hallo lieve ouders,
Ik zal me eventjes voorstellen. Jullie zullen me vast al hebben gezien,
wandelend door de gangen. Ik ben Britt, ben 28 jaar oud. Heb al eens
eerder op deze locatie zo’n 3,5-4 jaar geleden gewerkt en toen ben ik
naar het kinderparadijs gegaan, daar ben ik al die tijd werkzaam geweest.
En nu kom ik het team op Dribbel versterken. Ik zal op de peutergroep
staan en af en toe bij de BSO!. Ik heb er erg veel zin in!.
Liefs Britt.

Hallo,
Mijn naam is Famke. Ik volg momenteel de opleiding PM3 in Rotterdam. Sinds ik klein ben, wil ik met
kinderen werken. Hier liefst wil ik ooit mijn eigen gastouderopvang beginnen. Ik heb door de jaren heen
met kinderen gewerkt. Ieder jaar werk ik ook, in de zomermaanden, voor jeugdland. Naast deze
leeftijdsgroep heb ik ook op de leeftijd eind basisschool gestaan. Daar doen we met de kinderen vele
activiteiten zoals: hutten bouwen, vlotten bouwen enz. Door deze ervaringen heb ik ervoor gekozen om
met kinderen te gaan werken.
Liefs, Famke.

Hallo,
Mijn naam is TAMARIS, ik ben 21 jaar oud. Ik doe de opleiding PM3,
ik zit nu in leerjaar 1. Ik loop sinds begin december stage bij kdv Dribbel.
Ik begon bij de nijntje groep en daarna ben ik naar de woezelgroep gegaan.
Ik voelde me vanaf dag 1 al erg welkom binnen de groep!. De collega’s zijn
erg aardig. Ik ga altijd met veel plezier naar stage en heb altijd plezier in
mijn werk. Groetjes, Tamaris
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Leuke weetjes…
Inaayra voor 4 maanden naar India is geweest…
Leiah is enorm gehecht aan haar ernie knuffel van ons KDV…
Pedro & Sam bijna kunnen lopen. Super knap!!
Toby-Kai & Gebriel zindelijk terug kwam na de lockdown…
Wij de kindjes enorm gemist hebben tijdens de lockdown en enorm blij waren
dat we weer open gingen…
Annelieke bevallen is van een gezond meisje…

Dat Sifa en Giseleine ook zwanger zijn…

Dat wij ook een

facebook en instagram pagina hebben…
#follow us…

Dat we nieuwe reclameborden hebben.. Heb jij deze al gezien?
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Leuke activiteit voor thuis
Creatief recyclen
Steeds vaker hoor je dat we meer moeten bezig zijn met recyclen van ons
afval. Maar wat kun je zoal maken van bv. Lege flessen. Wat dacht je van
deze leuke plantenbakjes. Zijn ze niet super leuk!. En het is nog eens
leerzaam voor je kindje ook. Bezig zijn met recyclen en de natuur is super
leuk en leerzaam.
WAT
o
o
o
o
o
o
o
o

IS ER NODIG?
Plastic fles (1,5 L)
Schaar
Verf
Kwast
Versiersels
Lijm
Aarde
Plantje of zaadjes

Beschrijving:
Knip de onderkant van de fles eraf. Je kunt zelf het formaat bepalen. Verf
deze in de gewenste kleur en laat het drogen. Versier jouw plantenbakje op
een creatieve wijze. Stop een laagje aarde erin, zodat je het plantje er mooi in
kunt zetten. Klaar! Zet het plantje op een plek waar veel zon staat en kijk
wat er gebeurt.
*de kleinste kinderen moeten wel begeleiding krijgen bij deze activiteit.
** je kan i.p.v. plastic flessen, ook lege blikken gebruiken.

