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Voorwoord

Beste ouders/verzorgers,
Wij hopen dat alles goed met jullie gaat!
Voor u ligt de nieuwsbrief van Kids Wonderworld Dribbel
van de periode september tot en met december 2020. In
de nieuwsbrief vindt u leuke verhalen over wat de
kinderen van Dribbel de afgelopen maanden hebben
beleefd.
Dit jaar hebben wij ons Sinterklaasfeest helaas op een
andere manier moeten vieren, Sint en zijn pieten konden
vanwege het Corona-virus niet bij ons op bezoek komen.
Uiteraard hebben wij het alsnog uitgebreid met de
kinderen gevierd en hadden alle kinderen een cadeautje
mogen ontvangen van de Sint.
Op woensdag 16 december moesten wij de deuren van
Dribbel en BSO de Batavier helaas weer sluiten en werd
de noodopvang georganiseerd bij onze locatie in Capelle
aan den IJssel, Het Kinderparadijs. Hier hebben de
kinderen Kerst met elkaar gevierd en hebben de
kinderen en de pedagogisch medewerkers een Kerst
presentje aan u uitgedeeld, wij hopen dat u het leuk
vond!
Als laatste wil ik u graag mededelen dat ik in blijde
verwachting ben van mijn eerste kindje. Ik ga per
woensdag 10 maart t/m vrijdag 30 juli met
zwangerschapsverlof. De pedagogisch medewerkers, de
assistent-leidinggevende van Het Kinderparadijs Kim
Vlastuin en het hoofdkantoor zal in deze periode voor u
klaar staan voor uw vragen.
Ik wens u veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Annelieke Renes
Locatiecoördinator & pedagogisch coach BSO de
Batavier, KDV Dribbel en Het Kinderparadijs
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De Nijntje groep
Lieve ouders en verzorgers,
Hier is alweer een nieuwe nieuwsbrief. Ondanks dat we ons nog steeds aan de
corona-maatregelen moeten houden, hebben we ook veel leuke en mooie
momenten meegemaakt.
In september hadden we het thema: Herfst. En in oktober hadden we het thema:
Dieren. We hebben weer knutselwerkjes gemaakt, liedjes gezongen en aan de
hand van plaatjes de dieren benoemd en ook de geluiden erbij gemaakt. Wat
regelmatig op de lachspieren werkte, want de kindjes deden deze geluiden dan
na. Geweldig !!
En wat worden onze kindjes toch snel groot. Sam en Pedro rollen al van rug naar
buik en proberen nu al op hun knieën te zitten. Maar “tijgeren” gaat toch nog
steeds een beetje sneller. Leiah, Nylaiza en Gi’Quënsha gingen al zelf los lopen.
Ze hebben onze hulp met handje vast houden niet meer nodig. Ook Safae deed
haar eerste voorzichtige stapjes los. En Inaayra gaat al een beetje rennen. Met
het liedjes zingen doen ze al lekker mee en ook weten ze welke bewegingen
daarbij horen.
Leiah, Nylaiza en Safae vierden hun eerste verjaardag. Levi en Asrar zijn
inmiddels over naar de Woezel groep.
In de eerste week van oktober was het “de week tegen de eenzaamheid”. Om
hierbij stil te staan, zijn er presentjes gemaakt chocolaatjes en met een mooie
foto met gedicht (door Marijke gemaakt). De foto is van gelukspoppetjes van opa
en oma (deze zijn gemaakt door de zus van Marijke). Deze 80 presentjes en
tekeningen van de kinderen van de andere groepen, hebben we afgeleverd bij
zorgcentrum Atrium. We kwamen hiermee zelfs in de krant, de Havenloods.
Nu nog leuk nieuws over de juffies. Ilana heeft op 4 oktober een prachtige
dochter gekregen. Ze heet Zenaya. Mama, dochter en ook papa maken het goed.
Franzenne is nu aan het genieten van haar zwangerschapsverlof en is in
afwachting van de geboorte van haar zoontje.
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In de maand november is er veel gedaan en gebeurd. Graag willen wij u
alles over de maand november vertellen. Het thema van deze maand was
muziek en bewegen, waarbij we veel knutsel werkjes en activiteiten
hebben gedaan met de kindjes. De babygroep is ook bezig geweest om
knutselwerkjes voor het sinterklaasfeest te maken waarbij de baby´s ook
hun schoentjes hebben versierd. Op de foto’s zien jullie een paar leuke
knutselwerkjes met het thema muziek en bewegen gemaakt door de baby’s
van de babygroep. Met het Sinterklaasfeest konden Sinterklaas en piet
helaas niet komen vanwege Covid- 19, maar als nog hadden de kinderen en
de medewerkers een leuke dag. De baby´s konden in de ballenbak spelen
en voor de peuters en de kleuters hadden we een springkussen waar ze
lekker konden springen en gek konden doen. Verder hadden de baby´s
lekkere pannenkoeken met fruit als lunch, mmmm lekker!

Ook hebben de baby’s veel Sinterklaas liedjes gezongen
die dag. Ook hopen wij dat de ouders van de
babygroep de cadeautjes die we voor hun hadden
gemaakt leuk vonden. Nog meer leuk nieuws is dat
Franzenne een medewerker van de baby groep is
bevallen van een gezonde jongen. Yeeey!
Deze maand hadden we het heel leuk en gezellig met
de kindjes en in december en de aankomende maanden
word het vast nog leuker!
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Allereerst willen wij jullie het allerbeste wensen voor dit nieuwe jaar dat voor ons ligt en we
hopen natuurlijk van harte dat alles maar heel snel weer normaal mag verlopen en we elkaar
weer veel vaker kunnen zien en spreken op de groep. Voorlopig is de lockdown weer met drie
weken verlengd en moeten we dus nog even roeien met de riemen die we hebben.
De decembermaand verliep dan ook een beetje anders dan anders. Natuurlijk was het een
gezellige maand. We hadden als thema winter, Sinterklaas en Kerst. Sinterklaas moesten wij
helaas vieren zonder dat de goedheiligman op bezoek kon komen. Gelukkig was hij ons niet
vergeten en had hij voor alle kindjes een cadeautje , die we samen met de kindjes uitgepakt
hebben. Voor de ouders hadden we ook een aardigheidje. Ook hebben we lekker
pannenkoeken gegeten en kruidnootjes. We zijn in de ballenbak geweest en op het
springkussen. Dat vonden de kindjes superleuk. Ook met Kerst liepen de dingen even anders
dan gepland. Het kinderdagverblijf is gesloten en alleen voor noodopvang wordt gezorgd voor
de kinderen waarvan de ouders een vitale functie hebben. De Kerstlunch ging dus ook helaas
niet door. Wel hebben we met de kindjes weer knutsels gemaakt en de groep versierd in
kerstsfeer. We hebben engeltjes gemaakt en deze samen met een kerstbal gevuld met
chocolaatjes aan de ouders meegegeven.
Lieve groetjes,
Marijke, Lindsay, Ilana, Franzenne, Jayneva, Ina, Sifa, Giseleine en Carola.
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De Woezel groep
Het thema van de maand september was Herfst. De bomen
verliezen hun bladeren, en dat hebben wij mooi geverfd.
Bijgevoegd is een mooie boom met herfstkleuren. We hebben
picasso’s in de groep!
Tijdens het dansen waren we ook bomen! Woeshhhh. Onze
armen waren de takken!
Ook hebben we onze handjes omgetoverd tot kleine
spinnetjes. Sommige mensen vinden spinnetjes eng, maar wij
niet hoor! Wij zijn de stoere kinderen van de Woezelgroep!

Voor we het wisten was het alweer de maand oktober… het thema voor deze
maand is dieren. Wij hebben met onze Woezeltjes een mooi egeltje gemaakt, met
de kinderen een eigen boerderij gemaakt en we hebben de verschillende dieren
benoemd en welke geluiden ze maken. Ook hebben we verschillende liedjes
gezongen zoals: poesje miauw, hondje waf enz.

Kids Wonderworld
Nieuwsbrief september-december 2020

Het is alweer November..
Sinds 1 November 2020 ben ik (Sifa) als vaste leidster werkzaam op de Woezel groep. Naar mijn idee
heb ik alle ouders al hiervan op de hoogte gebracht. Zo niet dan zal ik eerst mezelf voorstellen. Ik
ben Sifa, 31 jaar oud. Ik heb de opleiding HBO Pedagogiek afgerond en ben sinds 2016 werkzaam bij
Kidswonderworld Dribbel. In die tussentijd heb ik verschillende groepen mogen draaien en ken ik al
een aantal kinderen van de Woezel groep. Ik vindt het heel leuk en uitdagend dat ik de leidster van
de Woezeltjes mag zijn. Als u vragen heeft dat hoor ik het graag.
In de maand November hebben we ons bezig gehouden met het thema muziek en bewegen. Op de
groep hebben we met woordkaarten geoefend. We hebben verschillende soorten
muziekinstrumenten uitgeprint en één voor één benoemd. De kinderen vonden het heel leuk om op
een speelse manier nieuwe woordjes te leren. Voortaan zullen wij dit bij elke thema doen.
We hebben ook een disco op de groep gehouden. De kinderen konden op verschillende liedjes
dansen. Ze vonden het leuk om helemaal los te gaan. Tijdens het dansen bewonderden ze elkaar
met hun dansbewegingen en probeerden elkaar na te doen. Geweldig was dat. Onze stagiaire
Heidhyan heeft de kinderen ook wat danspasjes geleerd.
Daarnaast hebben we ons ook voorbereid op de komst van Sinterklaas. De kinderen hebben een
pietenmuts gemaakt. Ze mochten vingerverven, hierdoor hebben wij onze fijne motoriek
gestimuleerd en lekker gekliederd. De kinderen hebben ervan genoten.
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We zijn alweer in de laatste maand van het jaar
2020.
Hiephiephoera! Onze Chaliyah was in
december jarig. We hebben het gezellig gevierd
met alle kinderen. De kinderen hebben
verjaardagsliedjes gezongen en lekker
gedanst. Chaliyah heeft een cadeautje namens
de groep gekregen. De andere kinderen kregen
van Chaliyah wat lekkers mee naar huis.

4 December hebben wij het Sinterklaasfeest met alle kindjes gevierd. Alle kinderen waren
aanwezig. We hebben lekker gesmuld van de pepernoten. De kinderen hebben gespeeld op
het springkussen en de cadeautjes van Sinterklaas uitgepakt. Sinterklaas kon wegens corona
de groepen niet langs maar heeft de cadeautjes wel opgestuurd. We hopen hem volgend jaar
weer te zien.
Tijdens de kerstperiode hadden de Woezelkindjes een vilten kerstboom op de groep. De
kinderen mochten hem helemaal naar eigen smaak decoreren. Ze hadden iedere dag weer
plezier om dit opnieuw te mogen doen.
We hebben ook kleurplaten gekleurd over Kerst en geknutseld.
De ouders hebben ook een kleinigheidje gekregen namens alle leidsters van de Woezelgroep.
Jammer genoeg hebben we dit jaar Kerst niet met z’n allen kunnen vieren wegens de
lockdown en de maatregelen die daarbij horen. Terwijl we wel hele leuke plannen hadden.
De kinderen van wie de ouders een cruciaal beroep hebben zijn tijdens de kerstperiode
opgevangen op de locatie Het Kinderparadijs in Capelle aan den IJssel. Waar het ook heel
gezellig was.
We geloven erin dat er betere tijden aankomen. Waar, knuffelen, elkaar een hand geven weer
normaal wordt en we vrij mogen leven.
Wij wensen alle ouders en kinderen een fijne kerst en gelukkig nieuwjaar.
Liefs,
Mariska, Maurisaura, Seher en Sifa.
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De Pip groep
Deze maand zijn wij gestart met het thema herfst. De kinderen hebben een
heleboel geknutseld.
Van zelf gemaakte paddenstoelen tot handgemaakte uilen in een boom! Ook
hebben de kinderen egels gemaakt en geverfd met een vork. Dit voor een leuk
effect voor de vacht. En met zelfgemaakte gekleurde bolletjes van papier hebben
de kinderen het staartje van de eekhoorn mogen beplakken.
Herfst betekent veel regen! De meeste kinderen trokken weer hun mooie
regenlaarzen uit de kast en lieten die met veel trots zien aan de juffies op de
opvang. Ook de paraplu’s kwamen weer tevoorschijn. Hier konden de kinderen
leuke verhalen over vertellen. Eind september hebben wij afscheid genomen van
Maël. Zij is 4 jaar geworden. Dit betekent dus dat Maël klaar is voor de
basisschool. Maël had een super lekkere slagroomtaart getrakteerd voor de
kinderen en de leidsters. Zowel de kinderen als de leidsters hebben ervan
gesmuld! Wij wensen Maël heel veel plezier op haar nieuwe basisschool.
Eind september zijn wij een samenwerking aangegaan met het bejaardenhuis
(Atrium) waar we voor de corona 1 keer per maand naartoe gingen met de
kinderen. Het bejaardenhuis heeft ons benaderd en gevraagd of wij van Dribbel
mee wilde doen met een actie genaamd; week tegen de eenzaamheid. Dit vonden
wij natuurlijk erg leuk en zijn de samenwerking aangegaan. We hebben een stapel
kaartjes gehad waarop alle groepen met hun kinderen iets op mochten tekenen.
De leidsters hebben achterop iets liefs geschreven voor de bewoners. Om het nog
specialer te maken heeft onze collega kaarten laten maken met een door haar zelf
geschreven gedicht. Dit hebben we mooi ingepakt en afgegeven bij het
bejaardenhuis & raad eens………. we staan in de Havenloods! Erg leuk om terug te
zien hoeveel waardering we hiervoor hebben gekregen.
De kindjes en leidsters hebben dit met alle liefde gedaan.
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In oktober zijn we van start gegaan met het thema dieren. Een heel leuk
thema, want de kinderen van de Pipgroep kennen al een heleboel dieren!
Naast de dieren die de kinderen voor het thema herfst hadden geknutseld,
hebben zij nog meer dieren gemaakt. Ze hebben hele leuke en kleurrijke
kwallen geplakt en van hun eigen handjes hebben ze kippen en kikkers
gemaakt.
De leidsters hebben het boek ‘De mooiste vis in de zee’ voorgelezen. De
kinderen vinden dit boek erg leuk! Dit merk je aan hoe stil ze zijn als er
voorgelezen wordt, maar ook door de glitters die op de schubben van de
vis zitten. Ook het boek van Kikker en zijn vriendjes hebben we
voorgelezen. Een erg toepasselijk boek voor dit thema! Naast het vele
knutselen hebben we ook buiten gespeeld als het droog weer was. De
kinderen genieten elk moment dat ze buiten kunnen spelen!
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In de maand november zijn we gestart met het thema bewegen en muziek.
Een thema waar de kinderen eigenlijk wel dagelijks mee bezig zijn. Muziek
staat bij de Pipgroep de hele dag door aan. Het geeft een fijne sfeer, maar
ook de kinderen reageren er heel leuk op. Zij beginnen te dansen of mee te
zingen. Vaak aan het einde van de dag als de kinderen klaar zijn met eten
doen wij de lichten uit in het lokaal en zetten wij de muziek aan. We
houden dan zoals de kinderen dit noemen ‘’een disco in het donker!’’
Ook tijdens dit thema konden de knutselwerkjes op de Pipgroep niet
ontbreken. De kinderen mochten een muziekinstrument uitkiezen en deze
beplakken met gekleurde plakkertjes. Daarnaast mochten de kinderen met
hun handen en voeten in de verf en vervolgens afdrukken maken op een
groot blad, op het geluid van de muziek!
Een eigen xylofoon plakken was nog best moeilijk voor sommige kinderen.
Maar het eindresultaat was erg leuk! Het was voor ons als leidsters heel
leuk om te zien hoe de kinderen aan de hand van een voorbeeld dit na
proberen te maken.
En nog iets leuks! De kinderen hebben hun eigen memorie over het thema
mogen maken. Hier hebben zij op de groep mee mogen spelen.
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In december zijn we gestart met 2 thema's, namelijk Sinterklaas en Kerst.
Op vrijdag 4 december hebben de kinderen Sinterklaas gevierd. Dit werd
dit jaar iets anders gevierd dan normaal. De Sint en zijn pieten waren
helaas dit jaar niet aanwezig, maar dat neemt niet weg dat het niet gezellig
was! De kids hebben enorm genoten in onze lege Snuffie ruimte die
omgetoverd was tot een actief speel lokaal.
Hier stond een grote springkussen waar de kids hun energie in kwijt
konden. Op de achtergrond werd er Sinterklaas muziek gedraaid en flink
gedanst. Naast het spelen hebben alle kindjes ook een cadeautje gehad.
Dit jaar voor alle Pipkindjes iets persoonlijks, een cadeautje wat bij het
kind past, hoe leuk!
Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve leidster Sharaina.
Wij vinden dit erg jammer en zullen haar ontzettend missen! Wij wensen
haar heel veel plezier bij haar nieuwe baan!
December begon voor de kinderen en de leidster leuk en eindigden niet
leuk. Helaas moest iedereen weer in lockdown, zo ook onze kinderopvang.
Dit vonden wij erg jammer, maar wij hopen alle kinderen en ouders snel
weer te zien in een gezonde staat!
Liefs,
Sharaina en Ranu.
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Groepsruimtes bij Dribbel..
Omdat u nu niet de groep op mag vanwege COVID-19 en wij u graag onze
prachtige groepen willen laten zien, hebben wij speciaal voor jullie foto’s
gemaakt. Zo hebben jullie een beetje een idee van hoe Dribbel er nu uitziet:

BABYGROEP NIJNTJE

PEUTERGROEP PIP

VERTICALE GROEP WOEZEL

BSO de Batavier

Buiten speel ruimtes
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Wist je dat…
Wij ook een facebook en Instagram pagina hebben?
Volg ons ook..

facebook.com/kidswonderworld.kdvbso.1

Instagram.com/kidswonderworlddribbel
Of kijk eens op onze website:

www.kidswonderworlddribbel.nl
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Sluitingsdagen Kids Wonderworld Dribbel 2021
Vrijdag

01

Januari

2021

Nieuwjaarsdag

Vrijdag

02

April

2021

Goede Vrijdag

Maandag

05

April

2021

2e Paasdag

Dinsdag

27

April

2021

Koningsdag

Donderdag

13

Mei

2021

Hemelvaartsdag

Vrijdag

14

Mei

2021

Studiedag

Maandag

24

Mei

2021

2e Pinksterdag

Vrijdag

31

December

2021

Extra sluitingsdag

Studiedagen pedagogisch medewerkers: alle locaties zijn gesloten

Vrijdag

02

April

2021

Studiedag

Vrijdag

14

Mei

2021

Studiedag

Vervroegde sluiting: op deze dag sluiten wij eerder

Vrijdag

24

December

2021

15.30 uur
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Leuke activiteit voor tijdens de LOCKDOWN…
Tijdens deze lockdown zitten we veel binnen. We werken thuis, maken schoolwerk
thuis, krijgen thuis les, hebben we de zorg voor de kleinste kinderen en mogen we
alleen essentiële winkels bezoeken zoals bijvoorbeeld supermarkten. Tijd om even
een frisse neus te halen!. Speel dit leuke bingospel samen met het hele gezin, maar
dan anders. Ga buiten op zoek naar huisnummers en streept dit af op de bingokaart.
Het is een leuk spel wat je kunt spelen met peuters maar ook met basisschool
kinderen.

Ga je niet naar buiten? Zoek de getallen dan in huis. Kijk goed rond, er zijn zeker
getallen te vinden. Op de volgende pagina kunt u de bijlage vinden.

Wij hopen dat jullie dit een leuke activiteit vinden!.

Liefs,

Alle juffies van KDV Dribbel.
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Bijlage 1:

