Kids Wonderworld
Nieuwsbrief september – december 2021

Voorwoord
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij onze nieuwsbrief van de maanden:
September t/m December 2021.
We hebben weer leuke activiteiten gedaan
met de kinderen passend bij elk thema.
Naast het vieren van verjaardagen van de
kinderen en het verwelkomen van nieuwe
kinderen hebben wij helaas ook afscheid
moeten nemen van kinderen die naar de
basisschool zijn gegaan. Wij wensen de
kinderen heel veel plezier!
Ondanks deze gekke tijd waarin we nu leven,
hebben we met de kinderen wel Sinterklaas
en Kerst gevierd. En wat vonden de kinderen
dit leuk en gezellig!
De juffies van Dribbel wensen jullie een
voorspoedig en vooral gezond 2022!!

Namens alle medewerkers van Dribbel
wensen wij u veel leesplezier!
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Dribbel
Woezel en Pip groep
Lieve ouders/verzorgers,
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit bewogen jaar.
Waarin we zij aan zij staan, en zorgen voor elkaar.
Corona is nog steeds onder ons en zal er zeker ook gaan blijven.
Rest ons nu om toch vooral over de kindjes te gaan schrijven.
Al een paar maanden is het herfst maar toch gaan we soms op pad.
Lekker even wandelen in het parkje van de stad.
Op een dag gingen wij blaadjes zoeken we vonden ze in het bruin rood en
geel.
Er zaten ook wat spinnetjes tussen maar gelukkig niet zoveel.
Opeens riepen de kinderen “juffrouw wat is dat”??
Helaas was het geen eekhoorntje maar een dikke vieze rat.
In de afgelopen maanden werden er ook weer wat kindjes vier.
Wij wensen Lola en Lou op de basisschool dan ook erg veel plezier.
Ook Sam heeft ons verlaten misschien komt hij ooit nog wel weer terug.
Maar nu hij in een andere stad woont ging het reizen niet zo vlug.
Wij namen ook nog afscheid van juf Lindsay en Kimberley.
En binnenkort zullen wij ook Annelieke niet meer bij ons zien.
Juf Sifa is gelukkig weer terug wat duurde haar verlof toch lang.
Het zal voor haar vast weer even wennen zijn terug in de kinderopvang.
We hebben genoten van veel momenten zoals het voorlees ontbijt.
Maar ook dat de ouders weer naar de groep mochten komen heeft onze
hartjes verblijdt.
Ook Juffrouw Giseleine is weer begonnen en dat vinden wij heel fijn.
Al mist ze haar mooie kindje best wel hij is ook nog zo klein.
Natuurlijk mocht ook dit jaar een verhuizing niet ontbreken.
Soms hebben de juffen verander drang dat is maar weer gebleken.
We hebben veel geknutseld gezongen en gespeeld.
Nee we kunnen oprecht zeggen “wij hebben ons niet verveeld’”
We zullen samen blijven zorgen voor de kindjes en elkaar.
Maar voor nu wensen wij u fijne feestdagen
En tot in het nieuwe jaar!!

Kids Wonderworld
Nieuwsbrief september - december 2021

Sluitingsdagen Kids Wonderworld Dribbel 2022

Vrijdag

15

April

2022

Goede Vrijdag

Maandag

18

April

2022

2e Paasdag

Woensdag

27

April

2022

Koningsdag

Donderdag

26

Mei

2022

Hemelvaartsdag

Vrijdag

27

Mei

2022

Studiedag

Maandag

6

Juni

2022

2e Pinksterdag

Dinsdag

27

December

2022

Extra sluitingsdag

Studiedagen pedagogisch medewerkers: alle locaties zijn gesloten
Vrijdag

15

April

2022

Studiedag

Vrijdag

27

Mei

2022

Studiedag

Vervroegde sluiting: op deze dag sluiten wij eerder
Maandag

5

December

2022

15.30 uur
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Leuke activiteit voor thuis
Sneeuwpop traktatie voor het kerstdiner op school
Sneeuwpop traktatie: een leuk kersthapje voor het kerstdiner op school. Of als
traktatie voor een jarig winterkind.
Wat heb je nodig?
* Ronde, witte marshmallows
* Chocolade ijscups, te koop bij de meeste
supermarkten. O.a. bij Jumbo.
* Droste chocolade pastille
* Aardbeiveters
* Poedersuiker
* Oranje voedingskleurstof
* Lange satéprikkers
1. Maak van poedersuiker en water een glazuurmix. 2. De verhouding: 100 gram
poedersuiker meng je met 1 eetlepel vloeistof, water in dit geval.
3. Plak de chocolade ijscups op de chocolade pastilles met glazuur. En plak die op
een marshmallow.
4. Voeg wat druppels oranje voedingskleurstof toe aan je glazuur. Hiermee teken je
met een satéprikker een neus op het gezicht van je sneeuwpop.
5. Smelt een paar chocoladepastilles en teken hiermee 2 ogen en een mond op het
gezichtje van de sneeuwpop traktatie en twee armpjes en handjes op ’t lijf.
Schuif 3 marshmallows op een satéprikker; het gezichtje, het lijfje en een blanco
marshmallow.
6. Bind om het nekje van je sneeuwpop traktatie een halve aardbeiveter als sjaal. En
dan is hij klaar!

