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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 2020.
In de nieuwsbrief vindt u leuke verhalen over wat de
kinderen van Dribbel de afgelopen maanden hebben
beleefd.
Naast dat de kinderen leuke dingen hebben beleefd
bij het kinderdagverblijf, hebben wij ook te maken
gehad met een onwerkelijke en lastige periode.
Vanwege het Corona-virus hebben wij de deuren
vanaf 16 maart moeten sluiten en hebben wij een
noodopvang ingericht op onze locatie in Capelle aan
den IJssel, Het Kinderparadijs. Vanaf maandag 11 mei
openen wij alle locaties weer, het zal even iets anders
zijn vanwege de extra voorzorgsmaatregelen maar wij
kunnen niet wachten om alle kinderen weer te zien!
Met vriendelijke groet,
Annelieke Renes
Locatiecoördinator & pedagogisch coach BSO de
Batavier, KDV Dribbel en Het Kinderparadijs
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De Nijntje groep
We zeggen dag tegen 2019 en hallo 2020!. 2019 was een jaar waarin we veel ontwikkelingen
mochten zien van al onze knappe Nijntjes. Wij hopen dat iedereen een geweldig jaar achter de
rug heeft en wij wensen ook iedereen een gezond nieuw jaar toe. Een ding is zeker, wij gaan weer
knallen dit jaar.
Ook dit jaar hebben we weer nieuwe thema’s op de planning staan en we zijn begonnen met het
thema winter. Ondanks dat het weer buiten een rustige winter (meer herfstachtig) was, hebben
we het op de groep wel omgetoverd tot winterwonderland. De kinderen hebben sneeuwpoppen
en voetjes die liepen in winterwonderland geknutseld. We zijn naar buiten geweest, wat de
kinderen erg leuk vonden. Vooral het kijken naar de tram die voorbij kwam was een groot succes.
Ook is Toby-Kai 1 jaar geworden en hebben we weer nieuwe kinderen mogen verwelkomen.
Welkom, Inaayra, Leiah & Nylaiza.

In de maand februari hadden we het thema ‘vormen en kleuren’. Bij de Nijntjes hebben we
vormen geplakt, zoals: vierkant, cirkel & driehoek. Ook speelden we met de vormenstoof en
stopten we gekleurde blokken (rood, geel, groen en blauw) in een doos met dezelfde kleur. Elke
kleur en vorm werd benoemd. Deze maand heette we Safae welkom op onze groep. Mason G
vierde zijn 1e verjaardag, maar een week later hebben we ook zijn afscheid gevierd, want hij gaat
naar een ander kinderdagverblijf. Veel plezier Mason op het andere kinderdagverblijf!
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De Woezelgroep
De winter is begonnen in januari. Brr, het is koud! Hoe weten we dat het winter is? Welke kleding
heb je dan aan? Wat voor weer kan het zijn in de winter en hoe weet je of je kunt schaatsen?
Kunnen de vogels voor zichzelf zorgen en hoe kunnen we hen helpen? Dat alles ontdekken we
tijdens het knutselen, lezen en zingen.
De kinderen onderzoeken met de jaarkalender of het al winter is, welke maanden de
wintermaanden zijn en hoelang de winter duurt. kindje heeft zin om met ander kind in de
sneeuw te spelen. Maar dan moet er wel sneeuw liggen. Samen met de juf bedenken de kinderen
welke winterdingen ze ook kunnen doen als er geen sneeuw ligt.
Buiten heb je een winterjas nodig. Samen met juf ontdekken de kinderen welke bijzondere
kenmerken een winterjas heeft.
Wij zijn in de maand februari begonnen aan het thema:
vormen en kleuren. Wij hebben veel educatieve
spelletjes en creatieve activiteiten gedaan met de
kinderen. Om te beginnen zijn wij gestart met de vormen
leren kennen en benoemen. Dit heeft pedagogisch
medewerker Giseleine met hen geoefend. De kinderen
hadden eerst moeite met het benoemen van de vormen,
wij hebben dit gedurende maand herhaald en wij merkte
aan de kinderen dat zij het steeds leuker vonden en
beter konden benoemen. Aansluitend aan de eerste
activiteit hebben de kinderen samen met pedagogisch
medewerker Fay een knutselactiviteit gedaan. De
kinderen hebben vormpjes uitgeknipt en opgeplakt. Zij
hadden zelf de regie in het kiezen van de kleuren. Zij
hebben de vormen ”cirkel, vierkant, driehoek en
rechthoek” gebruikt.
De stagiaires van de Woezel groep hebben samen
knutselactiviteiten vormgeven onder begeleiding van
pedagogisch medewerker Sandrina. Zij hebben met de
kinderen vormpjes met verf gestempeld, kleurplaat van
vormen ingekleurd en een tractor gemaakt van vormen.
De kinderen vonden vooral het bezig zijn met verf en
stempelen leuk, zij mochten zelf kleuren en vormpjes
uitkiezen. Sommige kinderen hadden meer interesse in
de verf zelf dan de activiteit uitvoeren, zij smeerder dan
de verf over het blad, zij kregen dan de mogelijkheid om
de vormpjes in de uitgesmeerde verf af te drukken. Als
afsluitend activiteit hebben de stagiaires ervoor gekozen
om educatief spel in te zetten. Zij hebben de kinderen
kleurplaten van vormen laten inkleuren en daarna
hebben zij gezamenlijk laten benoemen wat voor
vormen er op de kleurplaat stonden en waar zij de
vormen van herkenden, bijvoorbeeld een bal, ster, zon,
blokje of een snoepje.
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De kinderen hebben voornamelijk geknutseld
deze maand er was een ruim aanbod van
knutselactiviteiten. Het leukste vonden de
kinderen toch om op het raam te schilderen,
omdat het iets is wat je niet vaak doet en
zeker niet thuis uit mag proberen. Zij hebben
samen met pedagogisch medewerker Sandrina
vormen geschilderd op het raam, zij hadden
de grootste plezier, met een grote glimlach
vertelde zij het aan hun ouders.
Naast het schilderen op het raam hebben zij
een vormwerp van wasknijpers gemaakt. Dit
vonden zij nog lastig, de lijm wilde niet echt
mee werken waardoor het moeilijk in elkaar te
zetten was.
Het thema dat ook centraal stond deze maand
was Valentijnsdag, de dag van de liefde.
Uiteraard geven wij dit ook mee aan de
kinderen. Naast alle mooie versieringen,
hebben wij ook iets gemaakt voor de papa’s en
mama’s. De kinderen wilde maar al te graag
kwijt hoeveel zij van hun papa en mama
houden. De kinderen vonden het erg leuk om
het knutselwerkje te maken en zijn er dan ook
enorm trots op. Zij konden niet wachten om
hun werkje aan hun ouders te geven.
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De Pip groep
In de maand januari zijn we bezig geweest met het koude thema
Winter! Uiteraard hebben we weer veel geknutseld. Bomen met
sneeuw er op, sneeuwpoppen, mutsen, sjaals, sneeuwhuisjes
van suikerklontjes en nog veel meer. Ondanks we geen echte
sneeuw hadden, hebben we er wel veel boekjes over gelezen en
over gesproken. Wanneer hebben we het koud en wanneer
hebben we het warm? Trekken we een trui aan in de winter of
een badpak?
We hebben weer veel buiten gespeeld en we gaan ook
regelmatig naar het centrum om lekker te wandelen en van alles
en nog wat te ontdekken.
Vanaf februari hebben we er een nieuw kindje bij! Ze heet Nada
en ze is twee jaar. Zij zal op de woensdag en vrijdag komen. In
februari gaan we ons bezighouden met het thema Vormen en
Kleuren.

Deze maand februari bestond uit heel veel
kleuren en vormen. Zo hebben we met de
kindjes heel veel kleuren geoefend: het
herkennen maar ook het benoemen. Door
samen bijvoorbeeld te kijken welke kleur
bekers we hebben of welke kleur broek we
aan hebben etc. De vormen blijven nog
lastig, maar door het spelenderwijs aan te
bieden oefenen de kinderen al heel goed.
Door de vormen te sorteren leren we een
hoop. Ook tellen we bij bijna handelingen
van de dag: de treden van de trap, het
aantal vorken, het aantal kindjes, het aantal
blokken etc. Voor Valentijnsdag hebben we
een mooie hartjeshanger gemaakt met een
lieve foto van onze Pipjes er in. Dit zorgt
ervoor dat het thuis weer extra gezellig er
uit ziet.
Helaas moeten we in maart afscheid gaan
nemen van Na'ilah, zij gaat namelijk naar
de basisschool. We wensen je heel veel
succes en vooral veel plezier toe op de
basisschool!
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Kiekeboe! Wij vinden buitenspelen erg leuk!
Naast dat het leuk is, is het ook nog goed voor de volgende
ontwikkelingen…

We worden er vrolijk en blij van!

We kunnen verkennen!

Onze fantasie ontwikkeling wordt goed gestimuleerd!

We leren ons beter te concentreren en
kunnen hierdoor beter leren en presteren!

Onze motorische vaardigheden
worden steeds beter!

Ons zelfvertrouwen wordt groter,
we durven steeds meer!
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Corona
Op 15 maart 2020 heeft het kabinet besloten om scholen en
kinderdagverblijven vanaf 16 maart te sluiten vanwege het
corona virus. Voor kinderen van ouders in cruciale
beroepsgroepen en sectoren met vitale processen was er
wel opvang op de eigen school en kinderdagverblijf, zodat
hun ouders konden blijven werken.
Binnen Kids Wonderworld werd Het Kinderparadijs (locatie
Capelle aan den IJssel) geopend voor de noodopvang. Er zijn
aangescherpte maatregelen geformuleerd om de veiligheid
van kinderen, ouders en medewerkers te kunnen hanteren.
Dit hebben wij met veel zorg en voorzichtigheid
vormgegeven om dit zo soepel en veilig mogelijk te kunnen
laten verlopen voor de kinderen en ouders. Sommige
kinderen werden regelmatig gezien door de medewerkers,
maar velen ook niet die noodgedwongen thuis moesten
blijven. De medewerkers van Kids Wonderworld hebben de
kinderen dan ook erg gemist en kregen in contact met de
kinderen te horen dat dit gevoel wederzijds was.
Inmiddels is aangekondigd dat alle deuren van de
kinderdagverblijven per 11 mei weer geopend mogen
worden. Dit zal uiteraard met de nodige aanpassingen gaan
plaatsvinden.

Om extra te laten
weten hoeveel we
aan de kinderen
dachten, was er voor
ieder kind een leuk
paaspakketje
samengesteld.
Deze hebben de
pedagogisch
medewerkers
persoonlijk aan huis
gebracht en hier
hebben wij leuke
reacties op gekregen!
Wat was het leuk om
de kindjes weer even
te zien!
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Wist je dat…
We vanaf mei niet alleen weer open gaan, maar er ook een nieuwe groep bij hebben? De groep
heet Snuffie en daar zijn we hartstikke blij mee!
Snuffie zal een groep zijn voor kinderen van 0 tot 18 maanden. Het team van Dribbel heeft hard
gewerkt om deze nieuwe groep te realiseren en zijn enthousiast om er binnenkort mee te gaan
starten.

De sluitingsdagen van 2020
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
Vervroegde sluitingsdag
Donderdag 24 december sluiten wij om
15:30 uur
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Een leuke activiteit voor thuis (en stiekem ook om
mama en papa te helpen!)

Hang een klein droogrekje met knijpers in je kamer. De peuters (en met een beetje hulp de
dreumesen) kunnen dan de poppenkleertjes of natuurlijk echte sokken ophangen met de
knijpers.
Door met de knijpers te oefenen versterken ze de hand- en vingerspieren, en daarmee ook
de fijne motoriek.
Maar je kunt deze activiteit ook verrijken door de kleuren te oefenen, door te tellen, door
kledingstukken te benoemen etc. Gegarandeerd een succes voor de kleine avonturiers!
Het opruimen ná de activiteit is natuurlijk ook al een activiteit. Uitdagend, maar door te
oefenen leert je kleine steeds beter hoe dat werkt. Wie weet begint je kleine volgende keer
uit zichzelf wel met opruimen…

