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Voorwoord
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij onze nieuwsbrief van de maanden mei
tot en met augustus 2021. Wat hebben de
kinderen weer veel beleefd en veel leuke
activiteiten gedaan.
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 gaan. Wij wensen de kinderen
heel veel plezier!
Ook hebben wij weer het Zomerfeest met de
kinderen gevierd, dit was een groot succes!
Bij het volgende Zomerfeest willen wij ook
de ouders en verzorgers weer uitnodigen, we
maken er een groot feest van!
De komende maanden gaan wij ons steeds
warmer aankleden voor de herfst en de
winter. Daarnaast gaan wij ons voorbereiden
op de komst van Sinterklaas en verzinnen wij
alvast leuke ideeën voor de herfstvakantie
en de kerstvakantie.
Ik wens u veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,
Annelieke Renes
Locatiemanager Kids Wonderworld
Kids Wonderworld Dribbel
Oldenbarneveltplaats 432, 3012 AP Rotterdam
Tel: 010 433 4127
06 44 80 27 80
info@kidswonderworld.nl
https://www.kidswonderworlddribbel.nl

facebook.com/kidswonderworld.kdvbso.1
instagram.com/kidswonderworlddribbel
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De Woezel- & Pip groep
Mei, juni, juli en augustus 2021
Beste ouders/verzorgers,

De afgelopen maanden hebben wij weer hard gewerkt. De
nieuwe kindjes zich thuis laten voelen, leren tellen,
knutselen. Dat heeft u vast gemerkt. Maar ook onze lieve
collega's die niet aanwezig zijn, hebben hard gewerkt en dat
deed soms zelfs ook pijn.
Want drie hele mooie kindjes zijn er geboren, het afgelopen
kwartaal. En dat vinden wij natuurlijk reuze leuk.
Dat begrijpt u allemaal.
Annelieke kreeg een meisje, Kimberley en Gis beiden een
wolk van een zoon.
Dan besef je toch weer even, dit is helemaal niet gewoon.
Nu is het nog even wachten wanneer Sifa zal bevallen, en
zodra wij dat weten, zullen we de kurk laten knallen.
Helaas was er ook een afscheid, onze Juju werd namelijk
vier, hij mag nu naar de basisschool en wij wensen hem dan
ook veel plezier. Ook Kenza is naar school gegaan en
Logwenza volgt hen snel. Dus zijn we nog steeds hard aan
het oefenen met tellen, in de vorm van sport en spel. Ook
met ons laatste zomerfeest hadden wij veel plezier. We
deden heel veel spelletjes eendjes vangen, basketbal,
sommige kindjes scoorden er wel vier.
De zomermaanden vlogen voorbij, en de herfst staat voor
de deur.
Hopelijk blijft het rustig, zonder al teveel corona "gezeur"
Wat zou het fijn zijn als we alle ouders weer konden
ontvangen op de groepen.
Zodra dat kan vieren we een feestje met iets lekkers om te
snoepen.
Tot slot heten wij welkom Adrian, Evelyn en ook Gigi is
weer terug. Stuk voor stuk zijn het kanjertjes, want het
wennen ging heel vlug.
Wij wensen hen en hun ouders een fijne tijd bij ons bij
Dribbel.
Liefs, alle juffies van de Woezel- en de Pipgroep.
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Leuke activiteit voor thuis
STEMPELEN MET BLADEREN
Het wordt bijna herfst!. De bladeren vallen straks weer van de bomen
en het mooie zomerweer maakt plek voor de herfstachtige dagen.
Heerlijk tijd om samen na een boswandeling te knutselen. Je zou een
kiezelkabouter kunnen maken of stempelen met bladeren. Vooral de
jongere kinderen vinden het stempelen met bladeren erg leuk!.
Wat heb je nodig?

➢ Verf in herfstkleuren (zoals oranje, rood, bruin, groen en
geel)
➢ Bladeren uit het bos
➢ Een spons per kind
➢ Kwasten
➢ Wit A4 papier
Hoe maak je het?
Je moet eerst bladeren verzamelen. Dit kunnen jullie natuurlijk in het bos in de
buurt doen!. Zoek verschillende bladeren (grote en kleine bladeren). Leuk om
tijdens het zoeken samen herfstliedjes te zingen, bv. ‘Herfst, herfst, wat heb je te
koop’.
Laat de bladeren, mits ze nat zijn, eerst goed drogen. Dit kan tussen de bladzijden
van een oud boek of op de verwarming.
Als de bladeren goed droog zijn is het tijd om te gaan knutselen. Leg de bladeren op
het witte A4 en zorg dat er tussen de bladeren voldoende ruimte zit om de
afdrukken goed te kunnen zien. De kinderen oefenen hiermee het ruimtelijk inzicht:
passen alle bladeren op een a4 of toch niet?
Dit de spons in de verf die jullie gebruiken, stempel met de spons om de bladeren
heen en verf de randen van de bladeren, zo komt er een afdruk op het papier.
Als alle bladeren gestempeld zijn, haal ze eraf. Verf vervolgens de kleine bladeren
helemaal, zorg dat de nerven goed te zien blijven. Wordt het al super mooi? Dit
mooie herfst knutsel van bladeren is super leuk voor in de herfstmaanden.

