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Daar zijn we weer! De winter is achter de rug,
de lente is in volle gang en de zomer komt eraan.
Nieuwsbrief nummer drie van Kids Wonderworld
staat klaar voor u! Ook deze editie zit weer vol
met alle leuke activiteiten die hebben plaatsgevonden bij ons op de verschillende groepen. De
winter mag dan wel al voorbij zijn, maar er
hebben zich gedurende de wintermaanden heel
veel leuke dingen afgespeeld. Wij hebben weer
een flink aantal nieuwe kinderen mogen
verwelkomen bij de vestigingen van Kids
Wonderworld! De beste manier om onze
dagelijkse activiteiten te volgen is nog steeds
via onze facebookpagina, die gaat nog altijd als
een trein! Blijf vooral onze activiteiten liken,
delen en tweeten! Zo kan je wellicht nog een
supergrappige foto van je kleintje zien
langskomen!
Veel leesplezier en hopelijk tot over drie
maanden voor de volgende Kids Wonderworld
nieuwsbrief!

1e kwartaal
2017

NIEUWS UIT HET
MANAGEMENT
Beste ouders & medewerkers,
Dartelende lammetjes in de wei, ontluikende sneeuwklokjes en narcissen, de sneeuwlaarzen en slee
weer in de berging. Dat is zo een beetje het beeld bij velen, bij de lente die eraan komt. Was het
‘vroeger’ dan zaak voor de vrouw des huizes te beginnen met de grote voorjaarsschoonmaak,
tegenwoordig met al die handige huishoudelijke apparaten, houden we het huis het hele jaar door
wel schoon en zijn we eerder zelf aan een voorjaarsbeurt toe. De lente komt eraan, wij zijn er al klaar
voor. De lente staat voor nieuw leven, tijd voor een nieuw begin. Dat merken we ook aan het aantal
inschrijvingen op al onze locaties. In onze tuinen en op de buitenspeelplaatsen worden weer nieuwe
zaadjes in het zand gestopt samen met de kinderen. Ook gaan we nog vaker naar buiten om de
kinderen volop te laten genieten van de mooie dagen.
Jammer is nog dat er nog steeds weer verschillende virussen heersen. Vooral buikgriep en infecties
aan de luchtwegen komen veel voor. Koorts hoort daar vaak bij. Lastig voor ouders en kinderopvang.
Bij Kidswonderworld volgen wij hierin een strikt beleid. In geval van ziekte worden de ouders
verzocht de leidsters hierover te informeren. Kinderen met een lichaamstemperatuur boven de 38,5
die niet lekker in hun vel of zitten of een gevaarlijk besmettingsrisico voor anderen opleveren, mogen
Kidswonderworld niet bezoeken. Het is niet de bedoeling om uw kind een paracetamol/zetpil te
geven als het die dag naar onze kinderopvang komt. Als de paracetamol/zetpil uitgewerkt is kan de
koorts omhoog schieten en een koortsstuip ontstaan. Wij kunnen daar geen verantwoordelijkheid
voor nemen. De pedagogisch medewerkers van Kidswonderworld geven dus ook geen
paracetamol/zetpil aan uw kind. Bij medicijngebruik op voorschrift van de huisarts dient er een
medicijnverklaring te worden ingevuld en ondertekend door ouders. Zaken als toedienen van
medicatie e.d. en wat de leidster doet als een kind ziek wordt op de groep, staan beschreven in het
protocol ‘ziekte en ongevallen’ welke op verzoek van ouders ter inzage ligt op de locatie. Ook in het
algemeen pedagogisch beleidsplan is dit omschreven. Bezoek gerust onze website
www.kidswonderworld.nl voor een exemplaar downloaden.

Wordt u ook Kids Wonderworld Ambassadeur ?
Op al onze locaties wordt er inmiddels druk op facebook gepost. We zien daardoor het aantal
aanmeldingen flink stijgen op al onze locaties. 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

KDV DRIBBEL
KDV Dribbel
De zon gaat zo zoetjes aan weer lekker schijnen!!
Daar wordt Dribbel vrolijk van.. we gaan weer lekker vaak buiten spelen!

Bij Dribbel zijn wij de afgelopen periode druk geweest met de
cursus. Dit staat voor taal- en
interactievaardigheden in de kinderopvang. Het was een erg leerzame en leuke cursus. Wij hebben allemaal
ons porfolio ingeleverd, nu nog een presentatie en dan zijn we klaar!

Wist u dat?
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Eline, Sara en Cara over zijn van de babygroep naar de peutergroep? Wat worden ze groot!
Le Mare en Le Fine zich zelf kunnen uitkleden?
Jayden een zusje krijgt?!
Wij allemaal heel druk bezig zijn met thema '' Eet Smakelijk''?
Wij in de vakantie naar Monkey Town zijn geweest?

Ø
Ø

Wij nog steeds regelmatig bij het bejaardentehuis Atrium op bezoek gaan? Wat genieten ze hiervan!
Wij in februari het thema ‘hatsjoe’ hadden? Puk is toen heel erg ziek geweest, gelukkig hebben de
kinderen hem heel goed verzorgd.
Sander en Stefan al heel goed zelf naar de toilet gaan.
Onze collega Jessica en stagiaire Lizete tegelijkertijd zwanger zijn en allebei een jongen krijgen!
Wij een hele leuke facebookpagina hebben met allemaal leuke foto's en nieuwtjes? Neem vooral even
een kijkje!
Wij Carnaval hebben gevierd en alle kindjes erg mooi verkleed waren?

Ø
Ø
Ø
Ø

Met vriendelijke groet,
Team Dribbel
Djenna, Adilia, Ina, Laura & Jessica

BSO BATAVIER
Bij BSO de Batavier hebben wij het paasfeest gevierd met een heerlijk paasbuffet. Daarnaast hebben
wij ook leuke spelletjes gespeeld zoals paaseieren zoeken en een race spel met een lepel en daarop
een plastic ei. We hebben met z’n allen een leuke dag gehad.

Tijdens de afgelopen periode hebben wij veel leuke dingen meegemaakt zoals het gebruik maken van de
gymzaal Odeon. Hier mogen wij op dinsdag en donderdag leuke spelletjes spelen die samen met de kinderen
worden verzonnen.

Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van Shania. Dit vinden wij natuurlijk erg jammer. Wij hebben
gelukkig ook drie nieuwe kinderen mogen verwelkomen. Diraisha, Elijah en Asiya, van harte welkom! We zijn
erg blij met jullie komst.

In de meivakantie hebben wij een heleboel leuke dingen gedaan zoals knutselwerkjes gemaakt, gesport met z’n
allen en zijn wij naar het circus bij het Schouwburgplein geweest. Ook mochten wij een middagje samen gaan
minigolfen. Het was een zeer geslaagde meivakantie.

KDV DE WERELD
Bij kdv de wereld zijn wij druk bezig geweest met de nieuwe puk thema’s.
Er zijn dit jaar al weer een paar thema’s voorbij gekomen.
Hierbij wordt de taalvaardigheden van de kinderen vergoot. Bij kdv de Wereld werken we nu met het
thema ‘winter’.

BSO Batavier/Cool

Tijdens deze periode leren de kinderen het verschil tussen koud en warm en wat je aantrekt wanneer het koud
is. Met de 3 plus kinderen zijn we begonnen met de fijne motoriek. Het is soms best lastig om de lijntjes te
volgen, maar wij blijven oefenen en werken aan de motorische ontwikkeling van de kinderen.

Tijdens de afgelopen periode waarin het thema ‘eet smakelijk’ centraal stond, hadden wij een eigen mini
restaurant gemaakt met de kinderen. Hier maakten wij samen verschillende gerechtjes. Onze eerste gasten
Anneke en Mevrouw Russel hebben mogen genieten van een overheerlijke salade en zelf gemaakte pizza.
Door middel van proeven worden de smaakpapillen van de kinderen gestimuleerd.
Bij kdv de Wereld hebben wij ook nieuwe kinderen mogen verwelkomen:

Welkom :
Lyiara Limoen
Jay – Miliano Zimmerman
Dina Nouali
Wij hebben leuk nieuws, de medewerkers van kids wonderworld (de wereld, Dribbel) zijn geslaagd voor hun
cursus Tink!

KDV ’t Grote Rijk
Wij hebben een koude winter achter de rug, maar dat hield ons niet tegen om toch vaak naar de
speeltuin te gaan. Dit vinden de kinderen heel leuk en door hard te voetballen worden zij natuurlijk
vanzelf warm. Tijdens deze periode was ons thema ‘winter’. Met dit thema hebben wij hele mooie
knutsels gemaakt zoals handschoenen, pinquins en eskimo’s.

Gedurende de maand februari was ons thema ‘hatsjoe’.
De kinderen werden omgetoverd tot echte dokters die ons allemaal beter gingen maken.
De 3+ kinderen hebben deze maand geoefend van ‘groot naar klein’ met het kruis van het ziekenhuis.
Het ging erg goed al was het soms wel even lastig wat nou het kleinste kruisje was.
Ook was het deze maand Valentijn. De kinderen hebben voor de papa’s en mama’s hele mooie handjes
gemaakt van klei. De ouders waren er heel blij mee en vonden dat de kinderen het mooi gemaakt hadden.
Ook hebben wij voor Valentijn mooie hartjeslieveheersbeestjes gemaakt!

Het thema ‘eet smakelijk’ stond centraal in maart. De kinderen hadden met appels gestempeld en hun eigen
pannetje gemaakt met lekkere dingen.
Ook hebben wij in maart twee nieuwe kindjes erbij gekregen, Chloë van 9 maanden en Meseret van 4
maandjes.
Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van Chelsea die 4 jaar is geworden en naar de basisschool is
doorgestroomd!
Wij zijn ook met de kinderen naar Monkey Town geweest! Dit was voor alle kinderen een feestje.
Het was erg gezellig, de kinderen en juffen hebben een hele leuke dag gehad.
In maart werd Benjamin 3 jaar en Zavier werd jaar.

Team ’T Grote Rijk
Amber en Sifa

OPVOEDINGSADVIEZEN VOOR
OUDERS

BSO Leonidas
Opvoed tips en adviezen - Motorische ontwikkeling van peuter tot puber
In de eerste levensjaren van uw kind houden we zijn/ haar motorische ontwikkeling heel goed bij. Vol trots vertellen we het
wanneer uw kindje gaat kruipen, staan en lopen. Kinderen maken de eerste twee levensjaren ook een enorme ontwikkeling
op dit gebied door en in deze jaren wordt zeker de basis gelegd voor hoe het kind motorisch zal functioneren Maar met
twee jaar is deze ontwikkeling zeker nog niet afgelopen. Tot ver in de puberteit vindt er nog verbetering en verandering
plaats in de motoriek van het kind.
Een goede motoriek is belangrijk. We maken onderscheid tussen de grove motoriek: de grote lichamelijke bewegingen zoals
kruipen, lopen, springen, dansen, fietsen etc. en de fijne motoriek: de kleinere bewegingen en handmotoriek, waaronder
activiteiten vallen zoals tekenen, schrijven, knutselen, bouwen etc.
Vanaf de geboorte verkennen kinderen de wereld door te spelen en te bewegen. Bewegen is heel belangrijk voor de
ontwikkeling van de hersenen. Door te bewegen leren de verschillende zintuigen van het kind samen te werken en zo
worden nieuwe verbindingen gemaakt in het brein. Beweging helpt ook bij het leggen van verbindingen tussen onze twee
hersenhelften.
Het is dan ook belangrijk je kind te blijven stimuleren veel te bewegen. Wanneer kinderen voldoende de ruimte krijgen om
zowel buiten (vooral grove motoriek) als binnen ( meer fijne motoriek) te spelen, krijgen ze alle kansen om zich goed
motorisch te ontwikkelen.
Kinderen hebben hierbij materiaal nodig dat aansluit bij hun leeftijd en ontwikkelingsniveau en hun grove en fijne motoriek
uitdaagt. Alleen in een veilige omgeving waar ze letterlijk met vallen en opstaan nieuwe dingen kunnen en mogen leren,
lukt dit goed.

De peuter- en kleutertijd
Een kind van twee kan best al heel veel. Toch zijn de bewegingen van een peuter niet te vergelijken met die van een
volwassene. Het verschil in bewegen tussen een kind van net twee en één van drie en half is al best groot. Een peuter moet
motorisch gezien nog veel leren en in dat wat je kind al kan, moet hij/ zij nog beter worden. We zien op de peuterleeftijd
dat over het algemeen de ontwikkeling van de grove motoriek voorloopt op die van de fijne motoriek. Wat oudere peuters
kunnen al heel aardig traplopen, springen, hinkelen, op één been staan, starten en stoppen bij het rennen en fietsen op een
driewieler. Op deze leeftijd spelen kinderen ook graag met een bal, al kan dit ook wel heel frustrerend voor ze zijn, omdat
het ze bij het gooien of schoppen van een bal nog niet lukt om echt te richten. Peuters zijn vaak ook erg gericht op deze
(grove motoriek) activiteiten. Ze hebben de ruimte nodig om buiten te rennen en te spelen en hun energie kwijt te raken.
Voor veel activiteiten die meer aanspraak doen op de fijne motoriek, kunnen peuters maar moeilijk het geduld opbrengen.
Toch zien we ook zeker op dit gebied grote sprongen vooruit in de twee jaren van de peutertijd. Een peuter van boven de
drie kan vaak al knippen, plakken, kleien, kralen rijgen en vouwen met papier. Peuters zijn vaak ook dol op tekenen en
verven. Omdat ze de pengreep op deze leeftijd nog niet (kunnen) beheersen, is het nog wel heel moeilijk om echt
doelbewust vormen te tekenen.
Op de kleuterleeftijd zijn kinderen wel in staat om de pengreep aan te leren, omdat ze niet meer hun hele hand bewegen,
maar handbewegingen kunnen gaan maken vanuit hun pols en vingers. We zien dan steeds meer herkenbare vormen
verschijnen in de tekeningen. Al snel worden er poppetjes, huisjes en bomen getekend. Niet lang daarna volgen ook de
eerste letters, die meer (na)getekend dan geschreven worden. Het binnen de lijntjes kleuren lukt over het algemeen nu ook
steeds beter. Nu kinderen beter controle krijgen over hun handmotoriek gaan dingen als veters strikken en knoopjes dicht
doen ook steeds beter lukken. Dit zijn best nog lastige dingen, die vragen om doorzettingsvermogen en geduld.
Op het gebied van de grove motoriek zien we dat vooral de vaardigheden die het kind als peuter onder de knie begon te
krijgen verder ontwikkeld worden. Het lukt steeds beter een bal gericht te gooien, te trappen en te vangen, het rennen gaat
steeds soepeler en het kind kan verder springen en langer hinkelen.
In deze leeftijdsfase zien we dat de oog-hand-coördinatie steeds beter wordt en het evenwicht ontwikkelt zich steeds beter.
Hierdoor kunnen kinderen leren balanceren en lukt fietsen ook steeds beter. Kleuters leren ook steeds beter symmetrisch
te bewegen, hetgeen inhoudt dat hun lichaamsdelen beter op elkaar ingespeeld raken, waardoor het lukt met twee handen
een bal te vangen of recht uit te komen na een koprol. We zien rond deze leeftijd dat kinderen steeds meer een
voorkeurskant ontwikkelen, ze worden steeds meer rechts- of linkshandig. Dit is prima, maar het is wel goed je kind te
stimuleren beide kanten te blijven gebruiken. Voor een goede motoriek is dit belangrijk, omdat heel veel handelingen om
een samenwerking van linker- en rechterhand (of been) vragen. Denk bijvoorbeeld maar aan het dichtknopen van je broek,
veters strikken of een beker openmaken.

ACTUALITEIT EN AGENDA
Mei
Juni
Juli
Augustus

themamaand: knuffels
14 Mei Moederdag
themamaand: wat heb je aan?
18 Juni Vaderdag
themamaand: Zomer, oef wat is het warm.
themamaand: water

Sluitingsdagen Kids Wonderworld2
B.V. 2017
Vervroegde sluiting: Op deze dag sluiten wij eerder
Dinsdag 05 December 2017 (15:30u - Sinterklaas)
Donderdag 25 Mei – Hemelvaartsdag
Vrijdag 26 Mei – ATV dag
Maandag 05 Juni – 2e Pinksterdag
Maandag 25 December – 1e Kerstdag
Dinsdag 26 December – 2e Kerstdag

Gembermuffins vanamandelmeel
Dit recept voor gember muffins is koolhydraatarm en
glutenvrij. De gember muffins kunnen als snack worden
gegeten maar kunnen ook een aanvulling zijn op de
lunch.
Muffins van amandelmeel zijn raak aan veel vitamines en
mineralen waaronder belangrijke B- vitamines. De
onverzadigde plantaardige vetten zijn belangrijk voor
veel functies in ons lichaam. De gember als smaakmaker
heeft ook vele belangrijke functies zoals dat het
ontstekingsremmend werkt. Het kan misselijkheid
voorkomen wat dus ook gebruikt kan worden tegen
reisziekte.
Bereidingstijd: 40 minuten
Aantal porties: 4

Ingrediënten
300 gram amandelmeel
100 gram roomboter
3 eieren
1,5 theelepel bakpoeder
40 gram verse gember

Knutsel idee

1 theelepel kaneel
2 rijpe bananen

Narcissen
Benodigdheden:
- Eierdoos
- Geel karton ( of stevig papier)
- Dik rietje
- Groen crêpepapier
- Schaar
- Lijm
Knip een bakje uit de eierdoos en verf deze geel.
Laat hem goed drogen.
Knip van geel papier bloemblaadjes en plak deze aan
de onderkant van je geel geverfde bakje.
Voor de steel smeer je het rietje in met lijm, wikkel
vervolgens groen crêpepapier om het rietje.
Plak de steel met plakband aan de achterkant van de
bloem. Veel plezier!

3 theelepels
gemberpoeder

Bereiding:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

Verwarm de oven voor op 180 graden.
Meng het amandelmeel, bakpoeder, de
kaneel en het gemberpoeder in een kom.
Pel de bananen en prak ze in een klein
kommetje tot moes.
Smelt de roomboter 30 seconden in de
magnetron.
Breek de eieren en doe ze met de
roomboter en bananenmoes in de kom,
meng alles goed met een garde.
Schil de gember en rasp het boven een
schaaltje, voeg de geraspte gember en het
sap toe aan het beslag en verdeel goed.
Schep het beslag in de muffinvorm en
verdeel over de 6 vakjes, druk een beetje
aan.
Plaats de muffins 30 minuten in de oven
totdat ze goudbruin zijn.
Haal de muffins uit de vorm door de vorm
om te kiepen en laat de muffins even
afkoelen op een rooster.

