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We zijn er weer! Ditmaal met weer een bomvolle
editie over de leuke activiteiten die hebben
plaatsgevonden bij ons op de verschillende
groepen. De afgelopen drie maanden hebben er
weer een hoop dingen plaats gevonden. Zo zijn we
druk bezig met de verschillende thema’s en
hebben we helaas afscheid genomen van enkele
kinderen. Er is uiteraard ook weer een aantal
nieuwe kinderen
bijgekomen.

Fa c e b o o k : K i d s W o n d e r w o r l d
Tw i t t e r : @K i d s W W

Facebook en Twitter gaan ook super goed. We
willen jullie er wel op wijzen om vooral te blijven
liken, delen en tweeten! Zo blijf je ook nog eens
goed op de hoogte van de dagelijkse activiteiten
en wellicht zie je nog een super grappige foto van
je kleintje!
Veel leesplezier en hopelijk tot over drie maanden
voor de volgende editie van de nieuwsbrief.

Vierde kwartaal
2015

KDV
Dribbel
KDV DRIBBEL
Hier bij Dribbel zijn we gek op de herfst! We hebben het
dit seizoen daarom ook extra leuk gemaakt.
Zo zijn we met de kinderen op pad geweest om
herfstbladeren te zoeken en wat hadden we een lol!
Met Halloween hadden we natuurlijk ons grote feest. Na
om 10 uur verzameld te hebben en de kids zaten met
smart te wachten tot ze in de schmink mochten. Nog
even snel ons dansje oefenen en toen konden we op
pad!
Zonder enige schaamte hebben we ons rot gedanst
midden in de stad. Er waren een hoop mensen die
kwamen kijken en zelfs kwamen mee dansen!
Wist je dat:
- Quinn al bijna 4 jaar is en is verhuisd naar een huis
waar hij wel twee slaapkamers heeft?
- Kennedy elke dag roept dat ze jarig is, alhoewel ze net
jarig is geweest?
- Nino heel goed een spook na kan doen?
- Sincere al tot 20 kan tellen?
- Owen heel goed helpt met opruimen?

Een warm welkom aan
de nieuwe kinderen:

Xiva
Memphis
Jayden
Sincere
Savior
Sirin

BSO BATAVIER
Bij de Batavier hebben we het de afgelopen maanden
weer prima naar onze zin gehad. Inmiddels zijn we
bezig met de herfst en natuurlijk Halloween. Dat is ook
wel makkelijk te raden als je bij ons binnenkomt. Er
hangen namelijk hartstikke veel mooie werkjes van
onze kinderen. Zo zijn er bijvoorbeeld hele mooie
raamschilderingen gemaakt. Als u ze nog niet heeft
gezien, kom vooral een kijkje nemen want de kinderen
en de leidsters zijn supertrots op alle gemaakte
werkjes.
Wij verwelkomen de nieuwe stagiaire juffen voor het
komend schooljaar:
Juf Elif en juf Karin, van harte welkom meiden en heel
veel succes!
Er zijn ook wat boefjes jarig geweest:
- Jay is 6 jaar geworden
- Manyi is 7 jaar geworden
- Marley is 9 jaar geworden
- En Valon is alweer 10 jaar!
Van harte gefeliciteerd allemaal en nog vele jaren!

Tot de volgende nieuwsbrief maar weer!

Batavier/Cool
KDV BSO
DE WERELD
Wat hebben wij gegriezeld! Het Halloweenfeestje was
ongetwijfeld één van de hoogtepunten van de afgelopen
maanden. Samen met Dribbel zijn wij op pad gegaan met
onze lampionnen en enge kostuums om een flashmob te
houden midden in de binnenstad van Rotterdam.
Vervolgens zijn we snel weer teruggekeerd naar de
groep want we waren na zoveel dansjes te hebben
gedaan toch wel een beetje moe. Om het geknor in onze
buikjes te stillen hebben we lekker patatjes met
kipnuggets gegeten. Wat een feest was het!
Naast het Halloweenfeest hebben wij ook nog eens een
bezoekje gebracht aan de brandweerkazerne! We
hebben daar een interessante rondleiding gekregen en
mochten we een ritje maken in een echte
brandweerwagen. We sloten het supergave bezoek aan
de brandweer af met limonade en koekjes.
Het thema ‘regen’ is het thema waar we nu druk mee
bezig zijn met de kinderen.

BSO Leonidas
BSO LEONIDAS

Bij Sport BSO Leonidas is het afgelopen kwartaal weer volop gesport,
waarbij we bekende sporten zoals hockey en voetbal regelmatig
hebben gedaan. We hebben ons laten inspireren door de sporten
welke in de media te zien zijn geweest, zoals het EK volleybal, de WK
rugby en het WK turnen. Zo hebben de BSO kinderen onder andere
een muursalto leren maken en elkaar op een veilige manier leren
tackelen. Er wordt niet alleen gesport op Sport BSO Leonidas. Vooral
in de vakanties worden er ook andere leuke activiteiten ondernomen
en fijne uitstapjes gemaakt. Zo zijn we in de herfstvakantie naar een
training van Feyenoord gaan kijken, naar de dierentuin en naar
Plaswijckpark geweest. Voor de kerstvakantie staan er ook weer
leuke activiteiten gepland, waar mogelijk in samenwerking met de
kinderen en medewerkers van het Kinderparadijs. De inrichting van
de BSO heeft wat veranderingen ondergaan. Zo wordt er weer
gegeten en ontspannen in de ruimte naast de keuken en is er nieuwe
decoratie aangebracht.
In de afgelopen periode hebben we nieuwe kinderen mogen
verwelkomen op de BSO. Wij heten hen en hun ouders van harte
welkom. Er blijft wel nog voldoende plek over voor meer nieuwe
kinderen.
In het nieuwe jaar verwachten wij toe te leven naar de Olympische
Spelen van 2016. Voordat het zover is, kijken wij er ook naar uit om
weer te gaan schaatsen op de schaatsbaan. Tegen die tijd hebben de
BSO kinderen hun Pietendiploma op zak na een periode van
intensieve Pietentrainingen.
Wist je dat:
- We een BSO sportrecords lijst hebben waarop (jongens en meisjes
apart) er van iedere leeftijd de beste prestatie wordt genoteerd van
verschillende sportonderdelen en daarbij:
-- Juf Lydia sneller rent dan de snelste jongens
-- De snelste jongen op de middenlange afstand 7 jaar is (sneller dan
de jongens van 10)
-- Je, als je een record zet, net zo lang op de lijst blijft tot deze wordt
verbeterd. Misschien duurt dat wel jaren.
-- Meester Tomas bij atletiekvereniging PAC meerdere clubrecords
heeft die al 17 jaar oud zijn.

KDV ’t Grote Rijk
Om lekker in de herfstsfeer te komen zijn ook wij bezig
met het thema ‘reuzen en kabouters’. Dagelijks zijn wij
druk bezig met verschillende activiteiten die bij het
thema horen. Zo hebben wij bijvoorbeeld al
paddenstoelen en handen geknutseld zoals te zien is
op de foto’s.

Wist u dat:
- Juf Amber weer beter is?
- Gevionne 4 jaar is geworden en dat hij naar de
basisschool is?
- Shivali grote zus wordt?
- Mercedes binnenkort alweer 1 jaar wordt?

NIEUWS UIT HET MANAGEMENT
Beste Ouders en medewerkers,
Bij het schrijven van dit stuk realiseer ik mij dat wederom het
jaar aan ons is voorbij gevlogen. Dit is alweer de laatste
nieuwsbrief van het jaar 2015. Na een turbulent afgelopen
jaar met heel verandering in de kinderopvang o.a. terugloop
in het aantal kindplaatsen, en daarmee sluiting van KDV De
Puckjes en groepen op KDV De Wereld, was er ook
vernieuwing. Bij KDV Dribbel hebben we inmiddels twee volle
babygroepen, en ook onze kinderopvang het Grote Rijk, in
Kralingen groeit gestaag. Wat hierbij zeker helpt is dat voor
alle werkende ouders t de kinderopvangtoeslag vanaf 1
januari 2016 omhoog gaat. Ouders ontvangen voor elk kind
dat naar de opvang gaat meer kinderopvangtoeslag. Zo wordt
de kinderopvang voor een gezin, bijvoorbeeld een politieagent
die voltijd werkt en een verpleegkundige die drie dagen in de
week werkt, ruim honderd euro per maand goedkoper. Dat
geldt als zij twee kinderen hebben die drie hele dagen naar de
opvang gaan. Als kinderen twee dagen naar de opvang gaan,
betalen de ouders zeventig euro per maand minder. Hetzelfde
gezin dat alleen gebruikt maakt van drie dagen BSO betaalt
ruim vijftig euro minder. Voor ouders met een laag inkomen
geldt dat de overheid maximaal 94 procent van de kosten van
de kinderopvang vergoedt. Jonge ouders zitten in de drukste
fase van hun leven. Het kabinet vindt het belangrijk dat zij
werk en privé goed kunnen combineren. Goede en betaalbare
kinderopvang helpt daarbij. Wij van Kids Wonderworld bieden
elke dag weer goede kinderopvang in een vertrouwde en
veilige omgeving gericht op de ontwikkeling van uw kind.
Meer Ouderbetrokkenheid
In november en december 2015 wordt u schriftelijk op de
hoogte gesteld van de verplichte sluitingsdagen in 2016 en de
nieuwe tarieven voor 2016.
Deze informatie staat ook op onze website. Inmiddels heeft u
ook een persoonlijke brief ontvangen, met alle voor ouders
belangrijke data in 2016 mbt thema-avonden en de
ouderbetrokkenheid. Probeert u zoveel mogelijk deze
avonden te bezoeken, wij organiseren ze met plezier voor u.
Mocht u over onderwerpen met ons van gedachten willen
wisselen bezoek onze oudercommissieavonden. Misschien
raakt u enthousiast en meld u zich spontaan aan als vast lid!

Gezond leren Eten
In 2016 wordt er op alle locaties van Kids Wonderworld een
warme maaltijd geserveerd aan de kinderen gezond leren Eten
is nog steeds ons motto.
Kids Wonderworld vindt het belangrijk dat kinderen gezond
( leren) eten. Daarom kiezen we bij het bereiden van onze
maaltijden zoveel mogelijk voor pure en eerlijke
voedingsmiddelen. Die belasten het milieu minder en zijn dus
ook duurzaam. Onze leidraad is de Schijf van Vijf van het
voedingscentrum, gebaseerd op de Richtlijnen Goede Voeding
van de Gezondheidsraad, vooral warm eten is voor ons een
gezellig moment. Kinderen eten en drinken om gezond te zijn,
te blijven en om ervan te genieten. Ze leren hun eigen
behoeftes en smaak kennen en keuzes maken. Daarnaast is
eten in een groep ook een sociaal gebeuren. Dat stimuleren
we door samen aan tafel te gaan en er een gezellig moment
van te maken. Meestal starten we met een liedje of een
gesprekje. Daarna zorgen we dat alle kinderen rustig kunnen
eten. We wachten totdat iedereen klaar is met eten voordat
we van tafel gaan.Heeft u zelf suggesties? Geef ons die ook
mee.
Wordt u ook Kids Wonderworld Ambassadeur ?
Het is voor Kids Wonderworld nieuw om prominenter naar
buiten te treden. Onze website is vernieuwd, we staan op
Rotterdam Dichtbij en flyeren heel veel. We zien daardoor het
aantal aanmeldingen iets stijgen vooral in het centrum. U als
ouder kunt ons ook promoten. Bent u tevreden over onze
opvang, vertel het door ! Brengt u een nieuwe ouder binnen,
hebben wij een leuke actie, waarbij wij u graag bedanken met
een cadeau voor het aanbrengen van nieuwe kinderen. Een
aantal ouders heeft al enthousiast meegedaan, veel dank
hiervoor. Voor wie onze actie nog niet kent, onze
administratie vertelt u er graag meer over.
Ik vraag uw support omdat ik ervan overtuigd ben dat onze
pedagogische medewerkers alle kinderen een waardevolle en
leuke tijd kunnen bieden bij Kids Wonderworld, waarin hun
ontwikkeling centraal staat.
Hartelijke groet,
Maritza Russel
Directeur

ACTUALITEIT EN AGENDA
30 oktober 2015 – Halloweenfeest
4 december 2015 – Sinterklaasfeest
Sluitingsdagen
Vrijdag 25 december 2015 – eerste kerstdag 2015
Vrijdag 1 januari 2016 – nieuwjaarsdag
Vervroegde sluitingsdagen
Donderdag 31 december 2015 – oudejaarsavond om 15:30
Donderdag 24 december 2015 – kerstavond om 15:30

Neem ook eens een kijkje op onze blog!
www.kidswonderworld2.wordpress.com

Speculaascupcakes
Wat heb je nodig?
- 125 gram boter
- 125 gram donkerbruine basterdsuiker
- 8 gram vanille
- 3 eetlepels volle melk
- 30 gram chocolade kruidnoten (gemengd)

- 125 gram zelfrijzend bakmeel
- 1 eetlepel koek- en speculaaskruiden
- 2 eieren
- 125 gram roze glazuur

Stap 1) Verwarm de oven voor op 200 graden. Verdeel de papieren cakevormpjes over de holtes van
de muffinvorm.
Stap 2) Doe de boter, basterdsuiker en vanillesuiker in een kom en klop met een mixer in 5 minuten
luchtig. Voeg al mixend 1 voor 1 de eieren toe. Voeg het volgende ei pas toe als het vorige is
opgenomen. Voeg de melk toe en mis nog 2 minuten. Spatel het zelfrijzend bakmeel en de
koekkruiden erdoor en verdeel het beslag over de cakevormpjes.
Stap 3) Bak de cupcakes in ongeveer 15 minuten in het midden van de oven goudbruin en gaar. Laat
dit 5 minuten afkoelen in de vorm op een rooster.
Stap 4) Bereid het roze glazuur volgens de aanwijzingen op de verpakking. Bestrijk de cupcakes
ermee en versier met een paar kruidnoten.
En smullen maar!

