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Voorwoord
Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt de nieuwsbrief van Kids Wonderworld
Dribbel van de periode september tot en met
december 2019. In de nieuwsbrief vindt u leuke
verhalen over wat de kinderen van zowel de
babygroep, de verticale groep en de peutergroep de
afgelopen maanden hebben beleefd.
De koude en regenachtige dagen zijn in volle gang,
daardoor kunnen wij helaas minder naar buiten toe
maar hebben wij het binnen extra gezellig gemaakt.
De ruimtes zijn mooi versierd met de knutselwerkjes
van de kinderen. Het is alleen jammer dat wij nog
geen sneeuw hebben gezien, hopelijk komt daar nog
verandering in!
Laten wij gauw gaan op terugblikken op wat de
kinderen in de afgelopen maanden hebben beleefd!
Veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Annelieke Renes
Locatiecoördinator & pedagogisch coach BSO de
Batavier, KDV Dribbel en Het Kinderparadijs

Kids Wonderworld Dribbel
Oldenbarneveltplaats 432, 3012 AP Rotterdam
Tel: 010 433 4127
info@kidswonderworld.nl
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Kids Wonderworld
Nieuwsbrief september – december 2019

De Nijntje groep
De blaadjes vallen van de bomen. Het regent weer vaak en zoals het een echte herfst betaamt is
ook het snottenbellen seizoen weer in volle gang. Op de babygroep zijn er al veel kindjes ziek
geweest, er heerste ook pseudo-kroep. Door de kindjes/uw kindje al vroeg een hoest en nies
discipline aan te leren kunnen we proberen de virussen niet de overhand te laten krijgen.
Hiervoor ventileren we de slaap- en speelruimte ook elke dag. De baby’s hebben een heel ziek
Nijntje geverfd, dit ook omdat het thema van deze maand ‘ziek zijn’ was! Eind sep was onze Filip
voor het laatst, hij is verhuisd en hierdoor ook naar een ander kinderdagverblijf gegaan. Gelukkig
hebben we ook een nieuw kindje haar naam is Ines en zij is super schattig. Jaym en Ethan zijn
inmiddels alweer 1 jaar. En kunnen los lopen, ook Eleonora en Mason lopen los yeahhh knappe
kindjes.

2019 is ten einde, en wat hadden wij het leuk.
Regelmatig lagen we met de kindjes compleet in een deuk.
Ze zijn zo grappig, zo ondeugend zo uniek,
heerlijk om een beroep zonder al te veel problematiek.
De laatste maanden van het jaar waren druk en ook even wennen.
Doordat nu ook de ouders van KDV de wereld hun kindjes bij ons brengen.
Gelukkig is er met meer kindjes ook veel meer te beleven,
nog meer kleine mensjes die wij onze liefde kunnen geven.
Sinterklaas kwam ons ook nog bezoeken,
de pieten gooiden strooigoed in alle hoeken.
Ieder kindje kreeg een cadeau.
Al vonden de sommigen de Sint maar zo zo…
De kerstlunch daar in tegen is eigenlijk altijd een succes met al die lekkere hapjes van stukjes
taart tot zwarte bes. De kindjes hebben zitten smullen. Hun buikjes vol en zoet. Ja die kerst lunch
houden we er zeker in. Die doet het altijd goed. We hopen dat dit nieuwe jaar ons veel goeds zal
brengen natuurlijk samen met jullie en nieuwe kindjes die komen wennen.
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De Woezelgroep
In de maand september hebben wij herfstactiviteiten gedaan met de kinderen. Onder andere
knutselen, activiteit uitvoeren met horen, zien en voelen. Kinderen mochten kussens voelen dat
voelde lekker zacht aan, maar ze mochten ook speelgoed voelen en dat was het
tegenovergestelde dat voelde hard aan.
Knutselwerk zintuigen, oren, neus, mond, handen en ogen uitgeprint om vervolgens te laten
inkleuren of verven door de kinderen. De kinderen laten zien hoe de mond eruit ziet of een oor.
Dat vonden ze heel spannend allemaal en leuk om te doen.
Ook zijn we heel vaak naar buiten geweest al was dat af en toe best koud! Maar ook het buiten
spelen hebben we veranderd in een wandeling met de kinderen en herfstbladeren laten voelen.
Wij hebben alle herfstbladeren op de buiten tafel neergelegd en op die manier mochten de
kinderen de herfstbladeren pakken en voelen of er mee strooien. Dat was een avontuur voor de
kinderen.
Een mooi knutselwerk hebben de kinderen gemaakt, we hebben een boom getekend en de
kinderen mochten met hun geverfde handjes erop drukken en dat werden dan de takjes op de
boom. Ook dat vonden de kinderen heel leuk om te mogen doen.

De maand oktober was erg druk, nieuwe kinderen op de
groep en kinderen die afscheid hebben genomen onder
andere Yara en Nadir. Ook hebben leidsters afscheid
genomen van ons.
Met elkaar hebben wij een leuk afscheid georganiseerd
voor onze juffen Naomi en Adilia, zij zijn verwend met
knutselwerkjes van de kinderen en cadeautjes.
Op de groep zijn wij verder gegaan met het thema herfst:
wij hebben leuke activiteiten gedaan met de kinderen. De
bladeren die van de bomen zijn gevallen hebben wij
verzameld en mooie kunstwerken van gemaakt. Ook
hebben we egels gemaakt van deeg en takken en zijn er
mooie kleurplaten gekleurd.
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November en december waren gezellige, maar
drukke dagen!
De kinderen hebben zich samen met de
pedagogisch medewerkers voorbereid op het
feest van sinterklaas.
De kinderen hebben sinterklaas en pieten
activiteiten geknutseld, zoals kleurplaten
ingekleurd, schoentjes geknutseld, pietenmuts
en de baard van sinterklaas gemaakt.
Ook hebben de kinderen zich verkleed als
echte piet! Met een grote glimlach op hun
gezicht
stonden ze voor de spiegel naar zich zelf te
kijken.
Sinterklaas en zijn pieten zijn eind november
aangekomen. We hebben de mijter van
Sinterklaas geplakt. Viel nog niet mee om het
kruis in het midden te krijgen. S ’middags
hadden de kinderen nog meer zin om te
plakken, dus werden er pietjes geplakt. Dit
werd naar eigen inzicht gedaan, een oog kan
toch best bovenop de muts? Omdat ze er geen
genoeg van kregen, maakten we ook nog een
tekening van Sint en Piet. Prachtig zijn ze
geworden. Kortom ze hadden er zin in!
En wat hebben ze weer hun best gedaan. Knap
hoor!
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Wat was het koud in november, iedereen moest aan het weer wennen.
Je kent het wel vieze neuzen, buikpijn, diarree, hard hoesten tot ontstoken ogen.
Wij hebben ook fijn nieuws: er is een nieuw kindje op de babygroep: Naeem.
Eind van deze maand nemen wij afscheid van Kharë ‘’peutergroep’’ en
Gmaya ‘’babygroep’’ Niet te vergeten hebben wij sinds 1 november
een nieuwe collega in ons midden ‘’Carola’’.
Deze maand stond thema Sinterklaas centraal.
De kinderen hebben verschillende activiteiten gedaan zoals: pieten mutsen knutselen/ pieten
gym, sinterklaas pop en piet maken en verkleedden als sint en piet.
Wij hebben de ouders voorbereidt op de verhuizing naar Dribbel. Zij hebben een informatie
middag en rondleiding gehad op de nieuwe locatie voor de Wereld kindjes.
Wij als collega’s hebben onderling een informatie middag gehad, zodat wij een goede start
kunnen maken. Wij kijken ernaar uit om een frisse en leuke start te maken bij Dribbel.
De kindjes worden allemaal groot en wijs. Wij vinden het super bijzonder om te zien dat ieder
kind op zijn/haar eigen manier ontwikkelt. Wij vinden het fijn dat iedereen aan elkaar gehecht is
en nu wij een verticale groep worden, de kinderen van de Wereld worden samengevoegd en
zullen één grote groep worden, genaamd de Woezelgroep.
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Kerst ontbijt/activiteiten
Wij hebben ons moeten voorbereiden onder andere geknutseld kerst activiteit, kleurplaat,
ingekleurd, kerstboom gemaakt, kerst ballen, tafel versierd, met tafel kleed en servetjes. Eten
voor de kinderen drinken. De kinderen vonden het heel gezellig we hebben veel gegeten,
gelachen, ouders van de kinderen waren er bij met het eet moment en dat vinden de kinderen
heel gezellig.
Verhuisd
Sinds maandag 2 december zijn we verhuisd naar Dribbel. Ons groep is de Woezel geworden.
Hele grote ruimte met veel speel ruimte/ speelgoed, keuken, fietsen, auto hoek etc. De kinderen
spelen naar keuze bij een speel hoek en dat gaat heel goed.
Verhuizing/nieuwe medewerkers
Wij zijn nu een verticale groep peuters en baby’s bij elkaar op de groep Woezel. Het was goed
bevallen voor iedereen. De kinderen spelen nou meer in hoekjes zoals poppen hoek, keuken hoek
etc.
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Tussendoor hebben wij ook nog andere
leuke activiteiten gedaan zoals
spelen met scheerschuim, muziek maken
met onze muziekinstrumenten
en daarnaast hebben wij tijdens de
broodmaaltijden flink geoefend
met het smeren van eigen boterhammen.

Toen kwam kerst.. We hebben tijdens de kerstperiode heel veel kerstknutsels
gemaakt. kerstballen, kerstbomen, sneeuwpoppen en natuurlijk elke dag kerstliedjes
gezongen.
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Samen met de babygroep hebben wij op maandag 24 december een kerstlunch gehouden.
Dit was erg gezellig. Veel ouders hadden wat
lekkers meegenomen. Dit vonden wij erg lief!
De kindjes hebben heel wat lekkers gegeten.
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Thema rekenontwikkeling
De leidsters zijn gedurende de opvang van de kinderen bezig met de rekenontwikkeling.
De rekenontwikkeling begint al op jonge leeftijd, dit is de ontluikende gecijferdheid. De kinderen
krijgen steeds meer te maken met verschijnselen waarbij getallen een rol spelen. Zo weten sommige
kinderen al hoe oud zij zijn en hoe ze dit aan kun geven met het tellen op de vingers. Daarnaast leren
de kinderen ook ordenen, welke kleuren zijn hetzelfde? Ze krijgen het besef dat getallen iets
betekenen.
De kinderen maken spelenderwijs kennis met rekenen. Op de groep hangt een getallenlijn aan de
muur met het cijfer en het aantal in vormpjes aangegeven. Hier kunnen de kinderen naar kijken als
ze hulp nodig hebben bij het tellen. Daarnaast leren de kinderen termen als: groot en klein, kort en
lang of warm en koud. De kinderen leren de meetkundige begrippen als voor, achter, op, boven,
naast et cetera.
Tijdens de speelmomenten kunnen de kinderen onder andere puzzelen en bouwen met blokken
bijvoorbeeld. De kinderen zijn tijdens deze momenten dus ook bezig met de rekenontwikkeling.
Er worden ook gesprekjes gevoerd met de kinderen. Er wordt dan bijvoorbeeld gevraagd wat het
cijfer is dat ze zien of over het aantal kinderen dat aanwezig is. Daarnaast wordt er ook gebruik
gemaakt van liedjes waarin het tellen voorkomt.
Wat gaan wij de komende tijd doen?
In de komende periode gaan wij ons bezig houden met de thema’s vormen en kleuren, dieren,
groente en fruit, familie, etc. Daarnaast zijn wij ons aan het voorbereiden op de komst van de
fotograaf in maart! U zult hier binnenkort meer over horen!
De sluitingsdagen
Woensdag 01 Januari 2020 Nieuwjaarsdag
Vrijdag 10 April 2020 Goede Vrijdag
Maandag 13 April 2020 2e Paasdag
Maandag 27 April 2020 Koningsdag
Dinsdag 5 Mei 2020 Bevrijdingsdag
Donderdag 21 Mei 2020 Hemelvaartsdag
Vrijdag 22 Mei 2020 Studiedag
Maandag 1 Juni 2020 2e Pinksterdag
Vrijdag 25 December 2020 1e Kerstdag
Donderdag 31 December 2020 Extra sluitingsdag
Vrijdag 1 Januari 2021 Nieuwjaarsdag
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Een lekker recept voor thuis!

Disco limonade!

Ingrediënten
4 dl limonadesiroop met frambozensmaak
4 eetlepels suiker
4 schijven ananas (uit blok)
20 kersen (vers of uit een pot)
2 kiwi’s
2 liter koolzuurhoudend mineraalwater

Hoe maak je disco limonade?
1.

Schenk 2 eetlepels van de limonadesiroop op een schoteltje. Strooi de suiker op een ander
schoteltje. Doop de rand van de glazen eerst in de limonadesiroop en daarna in de suiker.

2.

Laat de ananasschijven en de kersen in een zeef uitlekken. Schil de kiwi's en snij ze ieder in 5
plakken. Snij alle ananasschijven in 5 stukjes. Steek aan elk stokje 1 stukje ananas, 1 plakje kiwi, 1
stukje ananas en 2 kersen.

3.

Schenk het mineraalwater en de rest van de limonadesiroop in de glazen. Zet de stokjes erin
en serveer. Roer voordat je gaat drinken met het stokje je drankje door elkaar.

