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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 mei tot
en met augustus 2020. In de nieuwsbrief
vindt u leuke verhalen over wat de kinderen
van Dribbel de afgelopen maanden hebben
beleefd.
Op 11 mei 2020 mochten wij de deuren weer
openen voor al onze Dribbel kinderen. Wat
was iedereen blij om elkaar weer te zien.
Sommige kinderen moesten weer eventjes
wennen aan het feit dat zij weer naar de
opvang mochten, door onze lieve
pedagogisch medewerkers voelden zij zich al
snel weer helemaal thuis! In augustus hebben
wij weer ons jaarlijkse zomerfeest gehad,
helaas moesten wij deze dit jaar anders
indelen. De kinderen (en de leidsters) hebben
een leuk en gezellig feest gehad! Wij hopen
dat wij u volgend jaar weer mogen
verwelkomen op ons zomerfeest.
Heel veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Annelieke Renes
Locatiecoördinator & pedagogisch coach
BSO de Batavier, KDV Dribbel en Het
Kinderparadijs
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De Nijntje & Snuffie groep
Lieve ouders en verzorgers,

Voor u ligt weer onze nieuwsbrief. Hierin
nemen we u mee terug naar de afgelopen
maanden. Een tijd lang hebben wij alle kindjes
en ouders niet kunnen zien vanwege de corona
uitbraak. We hebben toen wel contact
gehouden via whatsapp en we zijn nog even op
‘huisbezoek’ geweest om een klein presentje af
te geven. Maar vooral natuurlijk ook om onze
kindertjes toch even te kunnen zien. Gelukkig
draaien we inmiddels alweer een paar maanden
zo normaal mogelijk op de groepen en zijn met
name de breng en haal momenten nog wel
coronaproef.
Ook blijft het beleid op ziekte bij kindjes
vooralsnog wel hetgene wat wij volgen via de
RIVM. Dit alles weerhoud ons er niet van om
samen met de kindjes er elke dag een gezellige boel van te maken en werken
we aan de thema’s. In de afgelopen maanden mei, juni, juli en augustus
hebben wij aan de volgende thema’s gewerkt. Lente, familie, zomer en
vakantie.
We hebben leuke knutselwerkjes met de kindjes gemaakt, boekjes
voorgelezen, liedjes gezongen en natuurlijk tijdens de hittegolf ook vooral
lekker in het badje gespeeld.
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We kijken terug op een gezellige zonnige
zomerperiode. Een periode waarin we helaas ook
afscheid hebben genomen van ons vriendinnetje Ines,
zij is verhuisd en gaat naar een ander
kinderdagverblijf bij haar in de buurt. Een periode
van mijlpalen want onze lieve juf Ilana is met
zwangerschapsverlof gegaan. We hopen dat alles
goed gaat en zijn heeeeel benieuwd naar haar meisje.
Feestjes, want de kleine kindjes worden groot en
sommige hebben hun eerste verjaardag gevierd en we
hebben met onze kindjes het zomerfeest gevierd. Er
waren verschillende activiteiten te doen voor onze kindjes.
De komende periode moeten we helaas nog even volharden in de
coronamaatregelen, de vlag gaat uit wanneer alles weer normaal kan en mag.
De herfst staat voor de deur, dit houd vaak ook in dat kindjes wat vaker
verkouden zijn. We moeten hier nu wat strenger in handelen, houd u er dus
rekening mee dat de kans bestaat dat u uw kindje sneller dan gewoonlijk op
moet halen als het verhoging heeft of andere klachten.
Ook gaan we de aankomende periode de tien-minuten gesprekjes weer
inplannen. En mogen we in november weer op cursus…. De herhaling EHBO
en BHV.
Groetjes en tot ziens,
Carola, Lindsay, Ilana, Franzenne, Sifa, Giseleine, Ina en Marijke.
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De Woezelgroep
Mei 2020 was een bijzondere maand met veel nieuwe ontwikkelingen.
Een hele nieuwe groep en kindjes die overgeplaatst zijn.
Gelukkig konden wij 11 mei onze deuren weer openen voor de kindjes. Wat hebben
wij de kindjes gemist! Het was voor de kindjes even wennen, omdat er op de
woezelgroep nieuwe kindjes bijkwamen en een aantal kindjes zijn overgeplaatst. Dit
was niet alleen even wennen voor de kindjes, maar ook voor de leidsters.
Gelukkig is het helemaal goed gekomen.
De maand mei draaide voornamelijk om het vertrouwen van de kindjes weer te
krijgen. Bij de ene ging het net iets makkelijker dan de ander. Daarnaast hebben we
helaas afscheid genomen van 2 leidsters en hebben we een nieuwe leidster welkom
geheten. Al met al was mei een spannende, maar leuke maand.
Juni is in zicht, tijd voor een nieuw thema: familie
In het thema ’’ familie’’ staat familie centraal! De kinderen ontdekken welke mensen
bij hun familie horen. We praten over jong en oud, verschillende familieleden komen
aan bod.
Bij dit thema nemen de kinderen foto’s mee van thuis. Aan de hand van de foto
laten ze zien bij wie ze wonen. Ze laten zien wie hun papa, mama, broertjes en zusjes
zijn, en wie hun opa en oma zijn. We hebben er een foto hoekje ingericht van alle
familie foto’s. Ieder thema is opgebouwd uit activiteiten die verspreid over de
weken met de kinderen worden uitgevoerd.
Activiteiten
mijn familie
wie woont er bij jou?
Liedjes zingen
Klein rood autootje waar breng je ons naar toe?
Met alle lieve kinderen
Ga ik naar opa en oma toe
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Thema Zomer: Juli
Poeh, het was erg warm. Ook in juli hadden we een thema, namelijk zomer! Zijn jullie
nog op vakantie geweest?
Wij hebben hier heel veel ijsjes gegeten.
Kinderen genoten er met volle teugen van.
Maar ook hebben we slippers geplakt met
zand!
CHEESE! De schoolfotograaf is ook
langsgekomen. We merkte wie er stiekem met
mama en papa hadden geoefend. Mooiste
kleding aan, handjes op de heupen, grote
glimlach! Waar sommige echt van de
aandacht genoten, vonden sommige
kinderen het best wel spannend.
De foto’s kunnen allemaal bij opa’s en oma’s gehangen worden! En de ouders kunnen
de kinderen mooi bij zich houden in de portemonnee.
Om af te sluiten hebben we eind juli wat leuks gedaan. Eind juli was het namelijk
heel warm. Toen hebben we een zwembadje gevuld! De kinderen genoten van het
feestje. Lekker spetteren en elkaar nat maken. Toen had iemand gevonden hoe de
tuinslang werkte, en ja, de juffen werden ook nat!
Wat heerlijk om zonder jas naar buiten te kunnen en wat is er veel te beleven in dit
seizoen! In de natuur is van alles te ontdekken en te leren en we zijn dan ook heel
veel met de kinderen op pad. De kinderen leren spelenderwijs en praten over thema
vakantie. Van de meeste kinderen zijn wij hoogte of jullie wel of niet lekker op
vakantie gaan.
Activiteiten
Wat neem je mee op vakantie?
Hoe reizen ze naar hun vakantie bestemming? Met de caravan, camper ,vliegtuig en
boot.
Kennen de kinderen warm land?
Liedjes zingen
Zon, zon ,zon ik wou dat ik je pakken kon en etc.
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We hebben natuurlijk al weer veel buiten kunnen spelen. Niet alleen met de zand in
de zandbak maar ook met badjes en de water tafel met water. Lekker plonsen en
spelen met water. Niet alleen de kinderen vermaken zich heerlijk met dit mooie
weer, maar ook de juffen.
Op 27 augustus hebben we de zomerfeest gevierd samen met de BSO kinderen. Dit
jaar hebben we het feest anders ingedeeld wegens corona. We hebben met de
kinderen poffertjes gegeten, op een springkussen gesprongen, dansen op muziek. We
hadden ook een speciaal bezoek! Clown de kim was er, wat waren de kinderen
enthousiast en verrast! Aan het eind van het feest kregen alle kinderen ballonnen
mee.
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De Pip groep
In de maand mei zijn wij na een vervelende periode
(Corona) weer open gegaan.
Dit was een maand waarin wij als groep weer moesten
opstarten.
De kinderen moesten weer wennen, er moest een
activiteitenprogramma gemaakt worden etc.
Op 25 mei is Dina 3 jaar geworden. Dit heeft zij met ons
gevierd. Dina heeft getrakteerd en heeft een cadeautje
gehad waar zij erg blij mee was.
Op 26 mei was ook Farhat jarig. Zij is 3 jaar geworden. Ook
dit zijn wij natuurlijk niet vergeten en hebben dit uiteraard gevierd.
Farhat heeft wat lekkers getrakteerd aan de kinderen en heeft ook een leuk
cadeautje gehad. Hier was zij erg blij mee.
Voorderest van de maand was het vooral opstarten voor ons als leidsters
maar vooral voor de kinderen.
In de maand juni zijn wij gestart met het thema familie.
De leidsters van de pipgroep hebben alle ouders benaderd en gevraagd of zij
een familie/gezinsfoto wilde opsturen.
Met deze foto’s hebben wij op de pipgroep een
familiemuur gemaakt.
Dit vonden de kinderen erg leuk! Ze zagen
zichzelf en hun papa, mama of andere
familieleden op de foto. Door de foto’s
ontstonden er leuke gesprekken met en tussen
de kinderen.
Ook hebben de kinderen een huis geknutseld
met daarin hun gezinssamenstelling. Met wie
wonen jullie thuis? Deze vraag stelde wij aan de
kinderen. Ook hierdoor voerde je hele leuke
gesprekken met hen.
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Op 21 juni was het ook vaderdag. Natuurlijk zijn wij dit niet vergeten.
De kinderen hebben een puzzel autohangertje geverfd
met daarin een lieve tekst aan hun papa ‘’Thank you for being a piece of my
life!’’.

In de maand juli begonnen we met het thema zomer!
Wij zijn deze maand erg actief geweest.
De kinderen hebben een heleboel geknutseld.
Zij hebben hun eigen glitter zonnebril, een alcoholvrije cocktail geplakt, een
zon, een strandemmertje met echt zand en strandslippers in hun eigen maat
geknutseld. Hoe leuk! Naast het vele knutselen en het ontwikkelen van hun
grove en fijne motoriek zijn wij natuurlijk ook elke dag naar buiten geweest.
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We zijn een paar keer naar schouwburgplein
geweest waar de kinderen onwijs veel hebben
genoten van al het water. Ook hebben we bij
Dribbel een poolpartry gehouden met
zwembadjes, een apart babybadje voor de baby’s
en wat lekkers om te eten en te drinken.
Tussendoor pakte de leidsters de tuinslang om
hen lekker nat te spuiten. De kinderen genoten
enorm!
Ook hebben we de kinderen lekkere waterijsjes
gegeven om af te koelen. Het was namelijk erg
warm buiten en een ijsje kan dan niet ontbreken!
In augustus begonnen we met het thema vakantie. Door Corona kon bijna
niemand op vakantie gaan. Aangezien het mooi weer was zijn wij elke dag
buiten geweest en hebben de kinderen de gehele dag (op het slaapmoment na)
buiten door gebracht. Dit vonden de kinderen helemaal niet vervelend. Hoe
leuk is het als je heel de dag buiten mag spelen met je vriendjes en
vriendinnetjes.
Natuurlijk zijn wij deze maand ook een aantal keer naar schouwburgplein
geweest. Zowel met de pipgroep als met heel Dribbel. Dit was erg leuk! Niet
alleen de kinderen genoten hiervan, maar wij als leidsters ook!
Op 16 augustus was onze lieve Julian jarig, Hij is 3 jaar geworden. Aangezien
dit op een zondag viel heeft hij dit op dinsdag 18 augustus gevierd samen met
Jaylin, want ook zij was jarig. Zij is ook 3 jaar geworden. Dubbel feest!
De kinderen werden helemaal enthousaist van de traktaties die zij al in de
ochtend zagen liggen op het keukenblad. Ze kregen niet 1 maar 2 zakjes mee
naar huis! Zowel Julian als Jaylin hebben getrakteerd en een leuke cadeautje
gehad waar zij beide heel blij mee waren.
Op 27 augustus hebben wij helaas afscheid moeten nemen van Jahfaira.
Jahfaira is 4 jaar geworden en dat betekent dus een grote meid! Tijd voor de
basisschool. Wij hebben Jahfaira haar verjaardag en afscheid gevierd. Zij was
er klaar voor en had er super veel zin in. Wij wensen haar heel veel plezier op
de basisschool
Op die dag vierden wij niet alleen de verjaardag/afscheid van Jahfaira, maar
ook hadden wij die dag het zomerfeest!
Om half 5 gingen wij met de pipgroep naar het lokaal naast ons.
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Wegens het weer vierden wij dit jaar het zomerfeest binnen.
Dit was niet minder leuk voor de kindjes, want zij hebben ondanks dat het
binnen was erg genoten. Er stond een springkussen, het lokaal was heel leuk
versierd in het thema Jungle, er stond een kar met heel veel lekkere hapjes
zoals, druiven, paprika met hummus, poffertjes, krentenbollen, popcorn en
nog meer lekkers. Ook zijn de kinderen geschminkt voor wie dat wilden.
Om 17:30 uur kwam clown Kim de kinderen verrassen met een hele act.
Alle kinderen hebben een leuke ballon van haar mee naar huis gekregen.
Het was een geslaagd zomerfeest en wij hopen dit volgend jaar buiten te
kunnen vieren met alle ouders erbij!
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Kennismaking met onze nieuwe stagiaires
Het nieuwe schooljaar is voor veel studenten weer begonnen. Ook bij Dribbel
beginnen langzaamaan de stagiaires weer met hun stage bij ons. Hieronder
zullen de stagiaires zich aan u voorstellen:
Beste ouders en verzorgers,
Na een eerste jaar stage hier bij
kinderopvang dribbel te hebben
gelopen, ben ik heel blij en
enthousiast om weer een jaar
hier stage te lopen. Dit jaar zal
ik op de babygroep staan, in mijn
afgelopen jaar bij Woezel heb ik
veel geleerd en heb ik het ook
heel gezellig gehad. Ik hoop dat
ik het bij de baby groep net zo
veel naar mijn zin ga hebben als bij Woezel, natuurlijk ga ik de kindjes van
Woezel wel heel erg missen. Ik sta woensdag, donderdag en vrijdag op de
babygroep en kijk er heel erg naar uit om veel te leren.
Groetjes, Jayneva

Beste ouders en verzorgers,
Mijn naam is Salma en ik ben de nieuwe stagiaire en
begeleidster bij Dribbel.
Ik doe de opleiding Social Work/ Sociale Studies en zit
in mijn 3e jaar.
Ik zal tot eind januari aanwezig zijn op de dinsdagen en
af en toe op de vrijdagen om mijn opdrachten te kunnen
maken. Ik kijk er super veel naar uit om met de kindjes
en mijn collega’s samen te werken.
Als er nog vragen zijn kunt u gerust op mij afstappen, ik
beantwoord ze graag!
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Wist je dat…
Wij ook een facebook pagina hebben? Hier zetten wij alle leuke activiteiten
met de kinderen op, belangrijke informatie en leuke weetjes over ons
kinderdagverblijf.
Hartstikke leuk!. Volg ons daarom op facebook.

https://www.facebook.com/kidswonderworld.kdvbso.1

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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De fotograaf
Niet alleen de kinderen zijn gefotografeerd door de fotograaf op donderdag 9 juli
2020 maar ook onze pedagogisch medewerkers. Zie hieronder het resultaat van ons
Dribbel team:
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Een leuke activiteit voor thuis
De herfst komt langzaamaan weer in zicht. De kinderen gaan hun speelterrein weer
van buiten naar binnen verplaatsen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een gezellig
middagje naar het bos? En daarna leuke creaties maken van kastanjes? Hartstikke
leuk en helemaal in lijn met de wisseling van de seizoenen.
Wist je dat je met een beetje creativiteit superleuke originele beestjes kunt maken
met kastanjes? Wij hebben verschillende projecten op een rijtje gezet die je samen
met je kinderen, maar uiteraard ook zelf kunt maken. Een prima tijdsbesteding op
een regenachtige dag.
Een middagje naar het bos
Om te kunnen knutselen met kastanjes heb je uiteraard kastanjes nodig. Deze zijn
over het algemeen wel in de bossen of parken te vinden. Een wandeling in het bos is
gezond en ook nog een gezellig uitje met je kind(eren). Ga dus lekker een frisse neus
halen in het bos bij jou in de buurt en verzamel ondertussen een hele berg kastanjes.
Houd wel voldoende afstand van elkaar als u naar het bos gaat.
Leuke creaties maken van kastanjes:
Hieronder vind u enkele leuke creaties wat je kunt maken met kastanjes (kijk op
pinterest voor nog meer creaties):

