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Beste ouders/verzorgers,
Wat een heerlijke zomer hebben we
gehad, prachtig weer, leuke dingen
gedaan met de kinderen en nu gaan we
de herfst weer in. Meer naar binnen,
lampjes aan en gezellig maken.
We vinden het leuk u in deze
nieuwsbrief te laten zien wat voor
gezellige activiteiten we allemaal
hebben gedaan. Leuke foto’s van de
kinderen en we hebben altijd veel
plezier met elkaar.
Er staat in deze nieuwsbrief veel
“officiële informatie” van het
management. Leest u dat aub goed
door en wanneer u vragen hebt, laat het
graag weten.
Op facebook blijft u uiteraard op de
hoogte van alle dagelijkse bezigheden.
We vinden het leuk, dat er zoveel
gebeurt op facebook en blijf vooral liken
en reageren!
Veel leesplezier en graag tot de
volgende Kids Wonderworld
nieuwsbrief!
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Nieuws van de directeur
Nieuwe ontwikkelingen in de kinderopvang
Beste ouders/verzorgers,
Kinderopvang wordt steeds belangrijker. Door het aantrekken van de economie zien we een groeiende
vraag naar kwalitatieve goede opvang. Daarom hebben de kinderopvangbranche en de overheid
afspraken gemaakt om de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren en zichtbaarder te maken voor
U als ouder: het akkoord Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Dit akkoord is per 1 januari 2018
ingegaan voor de kinderopvang. In deze wet staat dat alle kinderopvang-organisaties moeten gaan
voldoen aan een aantal nieuwe wettelijke kwaliteitseisen.
Deze wet heeft ook gevolgen voor KDV Dribbel en De Wereld en BSO Batavier. In deze nieuwsbrief
informeren we U over de belangrijkste veranderingen per 2018 en per 2019. We leggen uit wat de
nieuwe regels voor onze organisatie en voor ons beleid betekenen.
Meer aandacht voor kwaliteit
De regering wil met de wet IKK de kwaliteit van de kinderopvang verhogen en meer aandacht besteden
aan de ontwikkeling van kinderen. Wij zijn blij met deze doelstellingen. Pedagogische kwaliteit
staat bij ons voorop en hierin investeren we continu. Een aantal regels in de wet is niet nieuw, ons
huidige pedagogisch beleid en ons handelen voorzien hier al in. Begin dit jaar hebben wij samen
met de oudercommissie ons beleid en onze werkwijze aangepast. We hebben alle ouders al per brief
geïnformeerd over deze ontwikkelingen, maar vinden het zo belangrijk dat wij dit graag nogmaals onder
uw aandacht brengen via deze nieuwsbrief.
Betrekken van ouders en de oudercommissies
We vinden het belangrijk ouders goed te informeren en te betrekken bij de implementatie van de wet
IKK op onze locatie. Uiteraard betrekken we de Oudercommissie bij de beleidsvorming. Wilt U meedoen
in de Oudercommissie meldt U zich aan bij de leidinggevende van de locatie. Via de medewerkers op de
locatie, de website en onze nieuwsbrief houden we U graag op de hoogte.
Hartelijke groet, Maritza Russel
Directeur/bestuurder KDV Dribbel en De Wereld en BSO Batavier
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Management Nieuws

Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK)

De belangrijkste nieuwe wettelijke regels op een rij

De belangrijkste thema’s uit de wet IKK zijn:

Hieronder zie je de belangrijkste nieuwe wettelijke
regels. Goed om te weten: KDV Dribbel en de
Wereld en BSO Batavier voldoen al voor een groot
gedeelte aan deze kwaliteitseisen. We lichten per
nieuwe regel toe wat dit eventueel betekent voor
onze organisatie.

1: De ontwikkeling van het kind staat centraal
2: Veiligheid en gezondheid
3: Stabiliteit en pedagogisch maatwerk
4: Kinderopvang is een vak

Wijzigingen per 2018
•
•
•
•
•
•

Concretisering pedagogische doelen in
•
pedagogisch beleid
Twee vaste gezichten per baby
Duidelijk beleid wanneer we afwijken van de •
beroepskracht- kind-ratio op de groepen
Elk kind een mentor
•
Een actueel veiligheids- en
gezondheidsbeleid
Geen vrijwilligers meer in plaats van
beroepskrachten

(Geplande) wijzigingen per 2019
Pedagogisch beleidsmedewerker voor
pedagogische coaching, ontwikkeling en
invoering pedagogisch beleid
Eén medewerker met zorg voor drie baby’s
in plaats van vier
Twee kinderen meer per medewerker op de
bso (vanaf 7 jaar)

Dit staat in de wet: ‘Concretisering pedagogische doelen in pedagogisch beleid’
In de wet zijn de volgende pedagogische doelen opgenomen als definitie van ‘verantwoorde
kinderopvang’:
•
•
•
•

Emotionele veiligheid
Ontwikkelen van persoonlijke competenties
Ontwikkelen van sociale competenties
Eigen maken van waarden en normen

Deze doelen moeten in het pedagogisch beleidsplan concreet worden uitgewerkt en zichtbaar zijn in de
praktijk.
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Management Nieuws
Zo doen we dit bij KDV Dribbel en De Wereld en BSO Batavier
Begin 2018 hebben we ons nieuwe algemene pedagogisch beleid gelanceerd. Daarin zijn bovengenoemde
doelen al opgenomen. Dit jaar vindt de implementatie van dit beleid plaats.
De concretisering van de pedagogische doelen zoals hierboven beschreven, gebeurt nu in de uitwerking
van het beleid naar een pedagogisch beleidsplan op locatie.
Dit staat in de wet: ‘Twee vaste medewerkers per baby’
Baby’s (0-1 jaar) krijgen twee vaste pedagogisch medewerkers ‘toegewezen’ waarvan er één van beide op
de groep aanwezig is. Daarnaast kunnen er andere medewerkers op de groep zijn.
Zo doen we dit bij KDV Dribbel en De Wereld en BSO Batavier
Voor alle kinderen is het belangrijk dat er vertrouwde en bekende medewerkers zijn. Voor baby’s is dit
extra belangrijk, om een emotionele band op te bouwen. Bij KDV Dribbel en de Wereld en BSO Batavier
hechten we veel waarde aan stabiele teams en vertrouwde gezichten.
Dit staat in de wet: ‘Drie-uursregeling aangepast’
Onder bepaalde voorwaarden mogen kinderopvangorganisaties maximaal drie uur per dag afwijken van
de beroepskracht-kind-ratio (BKR). Bijvoorbeeld aan het begin en eind van de dag of tijdens pauzes van de
medewerkers. Dit is nu ook al het geval. In de nieuwe wet krijgen organisaties meer ruimte om zelf te bepalen op welke tijdvakken ze van de beroepskracht-kind-ratio afwijken. Zo lang dat binnen de drie uur blijft
en inzichtelijk is voor ouders.
Zo doen we dit bij KDV Dribbel en De Wereld en BSO Batavier
Dit is voor ons geen grote verandering. De inzet van onze medewerkers stemmen we af op wat het beste
werkt voor de kinderen en de medewerkers op de locatie. In het pedagogisch beleidsplan op locatie kun je
zien op welke tijden we afwijken en op welke tijden we voldoen aan de BKR.
Dit staat in de wet: ‘Elk kind een mentor’
Elk kind krijgt een eigen mentor. Hij of zij is het vaste aanspreekpunt voor ouders en op de BSO ook voor
het kind. De mentor kent het kind goed, volgt de ontwikkeling en het welbevinden van het kind en
bespreekt dit met de ouder(s).
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Management Nieuws
Zo doen we dit bij KDV Dribbel en De Wereld en BSO Batavier
Op dit moment werken we al met mentors. Per 1 januari heeft elk kind bij KDV Dribbel en De Wereld
een mentor. De mentor houdt bij hoe het met het welbevinden en de ontwikkeling van je kind gaat. Ook
voert de mentor (periodiek) de oudergesprekken. In het dagelijks contact hoor je van de medewerkers op
de groep hoe het met je kind gaat. In het pedagogisch beleidsplan op locatie beschrijven we hoe we het
mentorschap in de praktijk invullen, hoe we de ontwikkeling volgen en hoe vaak en op welke manier we
hierover met ouders in gesprek gaan.
Dit staat in de wet: ‘Risico-inventarisatie wordt veiligheids- en gezondheidsplan’
De omgeving waarin kinderen zich ontwikkelen moet veilig en gezond zijn. Het veiligheids- en gezondheidsbeleidsplan heeft als vertrekpunt dat je grote risico’s beperkt en kinderen leert omgaan met kleine risico’s.
Daarnaast wordt er niet meer jaarlijks een risico-inventarisatie gehouden, maar wordt de inschatting van
veiligheid en gezondheid een continu proces.
Zo doen we dit bij KDV Dribbel en De Wereld en BSO Batavier
Deze nieuwe regel sluit aan op onze visie op kinderen; ze zijn van nature nieuwsgierig en gericht op ontdekken. Ze leren door te doen, te ervaren en hun grenzen te verkennen. Wij bieden kinderen ruimte om
zelf te ontdekken, nieuwe vaardigheden op te doen en zo te leren omgaan met (kleine) risico’s. De maatregelen rondom het omgaan met kleine en grote risico’s zijn voor ons niet nieuw en behoren al tot onze
werkwijze. De manier waarop we dit beschrijven verandert wel.
Dit staat in de wet: ‘Geen vrijwilligers meer in plaats van beroepskrachten’
Vrijwilligers mogen niet meer worden meegeteld in het aantal medewerkers dat wettelijk op de groep
aanwezig moet zijn (dit noemen we ook wel de beroepskracht-kind-ratio). Vrijwilligers mogen wel als extra
hulp worden ingezet, naast beroepskrachten.
Zo doen we dit bij KDV Dribbel en De Wereld en BSO Batavier
Bij KDV Dribbel en de Wereld en BSO Batavier werken we niet met vrijwilligers in de formatie. Daarmee
lopen we al voor op de nieuwe kwaliteitseisen.
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Management Nieuws
Dit staat in de wet: ‘Pedagogisch medewerkers hebben recht op coaching’
Alle pedagogisch medewerkers krijgen recht op pedagogische coaching.
Zo doen we dit bij KDV Dribbel en De Wereld en BSO Batavier
We starten in 2018 al met het inzetten van een HBO pedagogisch coache. Deze coache is de brug tussen
beleid en praktijk. Zij weet het pedagogisch beleid van KDV Dribbel en de Wereld en BSO Batavier te vertalen naar de praktijk op de groepen. Zij inspireert, motiveert en begeleidt de pedagogisch medewerkers van
de groepen in het zichtbaar maken van het pedagogisch beleid.
Dit staat in de wet: ‘Drie baby’s per medewerker’
Vanaf 1 januari 2019 mag één medewerker drie baby’s (0-1 jaar) verzorgen. Nu werken we met één medewerker op vier baby’s.
Zo doen we dit bij KDV Dribbel en De Wereld en BSO Batavier
We onderschrijven het belang van gerichte aandacht voor baby’s, om hun ontwikkeling zo goed mogelijk te
stimuleren. Per dag kijken we wat de optimale groepssamenstelling is, rekening houdend met de ruimtes in
het gebouw.
Dit staat in de wet: ‘Meer kinderen per medewerker in de buitenschoolse opvang’
Op de BSO geldt een beroepskracht-kind-ratio variërend van één medewerker op tien kinderen tot één medewerker op twaalf kinderen afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. Nu is dat voor alle leeftijden nog
één medewerker op tien kinderen.
Zo doen we dit bij KDV Dribbel en De Wereld en BSO Batavier
Op de BSO werken we aan de zelfstandigheidsontwikkeling van kinderen. Naarmate kinderen ouder worden, krijgen ze steeds meer bewegingsvrijheid en beslissen ze bijvoorbeeld mee over de activiteiten die we
op de BSO doen. De verruiming van de beroepskracht-kind-ratio past bij de groeiende zelfstandigheid van
kinderen. We denken dat kinderen en ouders dit niet als een grote verandering ervaren.
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Beste ouders/verzorgers,
De scholen zijn inmiddels weer begonnen….en
de zomervakantie is helaas weer voorbij.
De komende maand starten wij met het thema
“Back to school”….we gaan weer leuke knutsel
activiteiten maar ook sport en spel activiteiten
in Odeon organiseren.
Voor de start van de zomervakantie hebben wij
op locatie de Wereld samen met het kinderdagverblijf het Zomerfeest gevierd.
De kinderen konden schminken, springen op
een enorm grote springkussen, genieten van
muziek, hapjes en drankjes. We hebben met z’n
allen genoten van deze dag!
In de zomervakantie hebben wij leuke uitstapjes
gedaan met de kinderen. We zijn naar
verschillende speeltuinen geweest in Rotterdam,
kinderboerderijen, Maritiem museum, mini railworld en nog veel meer!!
De eerste 3 weken van de zomervakantie
hadden we een hitte golf in Nederland waardoor
we uiteraard, heel veel met water hebben
gespeeld.
De BSO Batavier is in een korte tijd aan het
groeien en verwelkomen graag de nieuwe
kindjes verwelkomen: Saar, Trevor, Joël,
D’jeayno, Chemaya en Gi-Liandro.
Hartelijke groet, Team BSO de Batavier.
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Beste ouders/verzorgers,
Dit jaar hebben we een van de mooiste zomers
ooit gehad.
Bij KDV de Wereld hebben we daar goed gebruik
van gemaakt. Er is geen week voorbijgegaan
zonder dat de kinderen met of in het water
hebben gespeeld.
Tijdens ons jaarlijks terug kerende zomerfeest
hadden wij ook zo’n prachtige dag.
Met muziek, slushpuppy machine, popcorn
machine, suikerspin en genoeg te snacken voor
jong en oud(ers).
Doordat het springkussen ietsjes groter was dan
gedacht stonden de pedagogische medewerkers
van de Wereld voor een aantal grote uitdagingen
dit jaar. Maar dat weegt natuurlijk niet op
tegen de grote glimlach op het gezicht van de
kinderen!
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Wist je dat;
- Er op de peutergroep twee vissen zijn,
- De vissen Spongebob en Patrick heten
- Er een kleine zandtafel op de
peutergroep staat
- Er in de hal bij binnenkomst de glijbaan
terug is
- De BSO een nieuwe ruimte erbij heeft
- Er een nieuwe medewerker is begonnen
namelijk Gisleine
- Zij eerst als stagiaire begonnen is bij ons
- Jieming van de peutergroep zindelijk is
- Dina en Chemaya 4 jaar zijn geworden en
naar de basisschool zijn en
doorgestroomd zijn naar de BSO
- Alexa en Samir zijn overgegaan naar de
peutergroep
- Kimora al loopt
- Nadir, Kimora en Yara 1 jaar zijn
geworden
- Adilia een tijdje uit de roulatie is geweest
vanwege een operatie en nu gelukkig
weer terug is.
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Babygroep
Het is jullie vast niet ontgaan, dat we een geweldige zomer hebben gehad. Het was een zomer met
heerlijk weer en veel waterpret. We zijn lekker veel naar buiten geweest, hebben met water gespeeld en lekker afgekoeld in het zwembadje.
De baby’s hebben hiervan genoten, zeker nu de meeste kindjes op de babygroep al beginnen te
lopen.
Ook hebben we bij de Wereld op de babygroep de afgelopen maanden weer spelenderwijs de ontwikkeling van de baby’s gestimuleerd.
Dit hebben we gedaan door middel van verschillende leuke activiteiten. Zoals verven, voorlezen,
liedjes zingen en nog veel meer leuke en leerzame activiteiten.

Zo hebben we hele mooie kunstwerken gemaakt met verf om de creatieve ontwikkeling van de
baby’s te stimuleren. We hebben lekker met de baby’s geverfd, met de voetjes, handjes of gewoon
in de luier zodat het hele lichaam gebruikt kan worden. Soms was dit wel even wennen voor de
baby’s en wisten ze niet zo goed wat ze ermee aan moesten.
Ook hebben we veel voorgelezen aan de baby’s en liedjes gezongen. Dit stimuleert de taal- en
spraakontwikkeling.
Al begrijpen baby’s de woorden nog niet, ze letten wel op de klanken, bewegingen en
gezichtsuitdrukkingen en zullen de bewegingen ook na gaan doen, zoals bijvoorbeeld bij het liedje
klap eens in je handjes of smakelijk eten.
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Peutergroep
We hebben dit jaar al vele kindjes mogen
verwelkomen op KDV de Wereld, ook zijn er
wat kindjes weggegaan naar de basisschool,
gelukkig zijn de meeste ervan doorgestroomd
naar de BSO. We zijn dit jaar ook aan de slag
gegaan met nieuwe Thema’s die meer aansluiten
op de ontwikkeling van de kinderen, er wordt
nog meer gelet op de fijne/grove motoriek , de
cognitieve motoriek, zintuigelijke motoriek.
Mmmmmm proeven van
verschillende smaken

Buiten spelen doen we graag bij KDV de Wereld,
lekker racen met de auto’s spelen in de zandbak,
even bij de dieren kijken in het dierenhofje, of
gewoon lekker een wandeling maken
Hartelijke groet, Team KDV de Wereld

Fijne motoriek

Kids Wonderworld
Postbus 28026
3003 KA Rotterdam
010-2857581

KidsWonderworld
@KidsWW

info@kidswonderworld.nl
www.kidswonderworld.nl

KDV DRIBBEL

Nieuwsbrief Editie 4 - 3 e kwartaal 2018

Babygroep Nijntje
Beste ouders/verzorgers,
Hier is dan eindelijk de nieuwsbrief van Kids Wonderworld KDV Dribbel.
Op de babygroep beleven we veel leuke en mooie momenten. Het blijft bijzonder dat, hoelang je
ook in de kinderopvang werkt, je getuige mag zijn van heel veel eerste stapjes, woordjes, hapjes,
enzovoorts. Natuurlijk zijn ook de juffen apetrots als “onze” kindjes na veel oefenen zo’n mijlpaal
bereiken.
Werken op de babygroep is dan ook zoveel meer dan luiers verschonen en flesjes geven.
Het draait vooral om ontwikkeling en hoe we die het best kunnen stimuleren. Herhaling is en
blijft een toverwoord. De gehele dag door zijn we daarmee bezig zowel in taal als in doen.
Steeds vertellen wij een kindje wat wij gaan doen bijvoorbeeld een luier verschonen. Hierdoor
pikt het kindje de woordjes steeds opnieuw op, maar weet het ook wat komen gaat en kan het
zich veilig voelen.
Daarnaast doen we met de baby’s mee aan de thema’s……bijvoorbeeld lente, moederdag en
zomer. Met de iets oudere kindjes op de groep zingen wij elke dag liedjes, maken we puzzeltjes
en stapelen we blokjes. Natuurlijk houden wij de gehele ontwikkeling goed in de gaten en
houden we deze ook bij in ons kind volgsysteem pravoo. Binnenkort zult u van ons ook weer een
uitnodiging ontvangen voor een tien minuten gesprek. De juffies zouden het erg leuk vinden ook
van de ouders verhaaltjes in de overdrachtschriftjes te lezen.
Micharina is onze nieuwe collega op de babygroep. Vooralsnog staat zij op verschillende groepen
ingedeeld, omdat er nog collega’s op vakantie zijn en wij nog niet op onze volledige bezetting van
12 kindjes zitten.
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Dreumesgroep Woezel
Beste ouders/verzorgers,
De afgelopen maanden zijn erg zonnige geweest, met een aantal veranderingen bij Dribbel.
In de maand juni zijn de ‘Woezel en Pip’ groepen veranderd van verticale groepen naar een
dreumes en een peuter groep, dit zodat we de activiteiten beter af kunnen stemmen op de
leeftijden van de kinderen. De groepsverandering was wel even wennen voor zowel de kinderen
als voor de leidsters en, hoewel het ene kind wat sneller went als een ander, had al gauw iedereen
zijn plekje gevonden.
En kon er weer aandacht besteed worden aan het thema van de maand ‘eet smakelijk’. Tijdens dit
thema hebben de kinderen van de keukenhoek een restaurantje kunnen maken, is er voorgelezen
uit het boek ‘Geit is jarig’ en zijn er knutselwerkjes gemaakt in het thema ‘eet smakelijk’.
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De derde zondag in juni is altijd gereserveerd voor Vaderdag en daarom hebben de kinderen voor de
allerliefste papa’s ook wat moois geknutseld. Wij hopen dat zij het mooi hebben gevonden.
In de maanden juli en augustus was er een gezamenlijk thema ‘Zomer’. In deze maanden is een aantal
kinderen en leidsters op vakantie geweest naar het buitenland. Maar ook hier in Nederland was het
volop Zomer en dat hebben wij bij Dribbel geweten. Er is heel veel buiten gespeeld in de zandbak en
met water. Er zijn lekkere ijsjes gegeten om af te koelen.
Het Zomerfeest van Dribbel werd op 5 juli gehouden en was erg gezellig en was het hoogtepunt van
het zomer thema.
Helaas moesten wij in de afgelopen maanden ook afscheid nemen van een aantal kinderen en
leidsters bij Dribbel. Er is een aantal kinderen 4 jaar geworden en ja dan moet je naar de basisschool,
het is niet anders dat waren Le’fine, Le’mare, Enzo Jardin pyllicia en D’jeayno. Wij wensen hen heel
veel succes en leerplezier op de basisschool.
Dan zijn er nog de kinderen die bij ons weg gaan, omdat ze zijn verhuisd of om andere redenen.
Dit zijn Cara, Diya, Xara, Channing en Guilherme, ook hen wensen wij het allerbeste toe bij hun
nieuwe opvang of oppas.
En wij vergeten ook niet de twee lieve leidsters Anita en Nisha, die een nieuwe baan hebben
gevonden. Wij wensen hun het beste toe en hopen dat zij het naar hun zin hebben.
Wij verwelkomen graag onze nieuwe leidsters en collega’s Sabien, Ylona en Misha op de groepen.
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Peutergroep Pip
Beste ouders/verzorgers,
Het is een drukke tijd geweest met leuke
momenten zoals de groepsverandering,
speeltuin bezoeken, verjaardagen, sportdag
en het zomerfeest. Daarnaast hebben we
gedag gezegd tegen de kindjes, die naar de
basisschool gaan of verhuizen en mochten we
weer nieuwe kindjes verwelkomen.
Dribbel bestaat nu uit 3 groepen Nijntje (baby
groep), Woezel (dreumes groep) en onze groep
Pip (peutergroep). Doordat deze groepen zijn
gecreëerd, kunnen we veel meer gerichte (spel)
activiteiten aanbieden. Dit is heel erg fijn voor
de kinderen omdat ze nu meer op hetzelfde
niveau zitten.

We hebben in de zomer ook het thema ‘beroepen’ behandeld. Dit was erg leuk. De kindjes gingen
er helemaal in op en speelde politieagent, ambulancebroeder, dokter en er was ook een kindje die
vuilnisman wilde zijn, ook heel leuk en creatief.
We hebben deze zomer vaak de speeltuin en kinderboerderij bezocht! De kindjes vonden dit erg
leuk en konden ook nergens anders meer over praten. We hebben hierdoor ook de kindjes zelf dieren
laten knutselen.
We hebben door de warme zomer veel buiten gespeeld met water. De kindjes vonden het heerlijk
lekker met water te spatteren en achter elkaar aan te rennen, ze hebben echt genoten!
Daarnaast hebben we vaak buiten boterhammen gegeten, een soort Picknick.
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Met veel plezier hebben we de peuters ook laten zweten want we hadden een sportdag.
Alle kindjes deden mee en ze deden verschillende oefeningen zoals:
- op 1 been staan
- hinkelen
- rennen
- springen als een kikker
- kruipen
- stampen
- als een muis lopen

Als afsluiter van de zomer hadden we het zomerfeest, dit was een ontzettende leuke en geslaagde
dag. De kinderen hebben het zo naar hun zin vooral toen de clown kwam. Er was lekker veel eten,
wat door jullie lieve ouders gemaakt was. We hebben echt genoten.
Heel erg bedankt nog voor al jullie hulp.
Als laatste zetten we nog eventjes de kindjes in het zonnetje die weg zijn gegaan en die bij ons erbij
zijn gekomen:
- Phyllicia, D’jeayno, Le’mare en Le’fine zijn vertrokken naar de basisschool. Heel veel succes.
- Guilherme is verhuisd. Heel veel succes op de peuterspeelzaal.
- Ivada is van de opvang. Heel veel succes straks op de basisschool.
We gaan jullie erg missen maar zullen altijd aan jullie denken.
En welkom:
- Eline, Sarah, Sofia die van Woezel naar Pip zijn gekomen.
We gaan er weer een leuke tijd van maken.
Hartelijke groet, Team KDV Dribbel
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Informatie ouders
Op elke locatie is een map aanwezig met
informatie voor ouders.
Een map van de oudercommissie en een map
met GGD-rapporten.
De mappen zijn altijd beschikbaar en ter
inzage op de locaties.
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Agenda en activiteiten
Sluitingsdagen
Woensdag 5 december 2018 vervroegde sluiting 15.30 uur
Maandag 24 december 2018 extra sluitingsdag
Dinsdag 25 december 2018 1ste kerstdag
Woensdag 26 december 2018 2de kerstdag
Dinsdag 1 januari 2019 Nieuwjaarsdag
Agenda
Dinsdag 30 oktober 2018: Haloween viering KDV de wereld- BSO de batavier
Dinsdag 4 december 2018: Sint viering BSO de Batavier
Woensdag 5 december 2018: Sint viering KDV de wereld
Dinsdag 18 december 2018: Knutselavond ouders
Donderdag 20 december 2018: Kerstviering KDV en BSO
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Heerlijke vispakketjes
Deze knapperige vispakketjes gevuld met vis, spinazie en roomkaas
zijn heerlijk, ook voor de kids
Ingrediënten

• 8 plakken bladerdeeg
• 260 gr kabeljauw of witvis (2 filets)
• 150 gr spinazie (vers of ontdooid uit de vriezer)
• 75 gr kruiden roomkaas
• 1 ei

Materialen
•Bakplaat met bakpapier

Bereiding

Verwarm de oven op 200 graden. Doe de spinazie in een pan en bak deze in een klein bee
tje olijfolie en met een snufje peper en zout tot deze geslonken is. Laat daarna uitlekken in
een zeef of vergiet en druk het meeste vocht er uit. Leg 4 ontdooide plakken bladerdeeg
op de bakplaat met bakpapier. Prik wat gaatjes in het deeg met een vork. Besmeer de
plakken op de bakplaat met een laagje roomkaas en houd ongeveer 1 cm van de rand vrij.
Snijd de vis in 4 gelijke stukken en leg deze op de roomkaas.
Verdeel de spinazie over de vis. Snijd in de andere plakken bladerdeeg 3 inkepingen in het
midden en leg ze op de andere gevulde vellen bladerdeeg. Druk ze goed aan bij de randen
met een vork. Klop hei ei los en bestrijk de bovenzijde van bladerdeeg pakketjes hiermee.
Bak ze in ca 25 min gaar in de oven. Een heerlijke en gezonde maaltijd voor de kinderen.
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Sluitingsdagen Kids Wonderworld 2019
Dinsdag
Vrijdag
Maandag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Woensdag

01
19
22
30
31
10
25
26
27
1

Januari
April
April
Mei
Mei
Juni
December
December
December
Januari

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2020

Nieuwjaarsdag
Goede Vrijdag
2e Paasdag
Hemelvaartsdag
Studiedag
e
2 Pinkersterdag
1e Kerstdag
2e Kerstdag
Extra sluitingsdag
Nieuwjaarsdag

Sluitingsdagen Personeel: Alle locaties gesloten
Vrijdag
Vrijdag

19
31

April
Mei

2019
2019

Studiedag
Studiedag

Vervroegde sluiting: Op deze dag sluiten wij eerder
Donderdag
Dinsdag
Dinsdag
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5
24
31

December
December
December

2019
2019
2019
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15.30 uur
15.30 uur
15.30 uur
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