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Daar zijn we weer! De laatste Kidswonderworld
nieuwsbrief voor dit jaar en ook deze keer is
het een bomvolle editie geworden met alle
leuke activiteiten die hebben plaatsgevonden
bij ons op de verschillende groepen. De
zomermaanden liggen achter ons en er hebben
zich gedurende die tijd heel veel leuke dingen
afgespeeld. Zo zijn we druk bezig geweest met
de verschillende thema’s, heeft een aantal
kinderen ons helaas verlaten, maar zijn er
natuurlijk ook weer nieuwe kinderen
bijgekomen. Onze Facebook en twitterpagina’s
gaan nog altijd supergoed. Dank voor alle leuke
en lieve reacties. Wij vragen jullie wel om
vooral te blijven liken, delen en tweeten!
Zo blijf je ook nog eens goed op de hoogte van
de dagelijkse activiteiten en misschien hier en
daar een super grappige foto van je kleintje!
Veel leesplezier en hopelijk tot over drie
maanden voor de volgende Kidswonderworld
nieuwsbrief!

4e kwartaal
2016

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 2016. Na een turbulent afgelopen jaar met heel verandering in de
kinderopvang o.a. terugloop in het aantal kindplaatsen, en daarmee sluiting van BSO Leonidas en groepen op
KDV De Wereld, is er sinds een aantal maanden weer sprake van groei. Bij KDV Dribbel hebben we inmiddels
een volle babygroep en twee volle verticale groepen.
Nieuwe Tarieven 2017
In november 2016 wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld van de verplichte sluitingsdagen dagen in 2017 en
de nieuwe tarieven voor 2017. Deze informatie staat ook op onze website. Wat hierbij zeker helpt is dat voor
alle werkende ouders de kinderopvangtoeslag vanaf 1 januari 2017 wederom omhoog gaat. Ouders ontvangen
voor elk kind dat naar de opvang gaat meer kinderopvangtoeslag. Behalve extra kinderopvangtoeslag, wil
minister Asscher de maximaal te vergoeden uurprijzen in de kinderopvang in 2017 met 2,5 procent verhogen.
Dit is een goedmakertje voor 2012, toen er niet geïndexeerd werd. Met de standaard indexatie voor 2017 erbij
opgeteld komt de indexatie voor 2017 uit op een stijging van 4,2 procent. Behalve dit besluit wil minister
Asscher de regeling voor werkloze ouders een jaar voortzetten. Dat houdt in dat ouders na ontslag nog zes
maanden lang recht houden op kinderopvangtoeslag.
De maximum uurprijs voor de dagopvang bedraagt in 2017 € 7,18 (dit is nu nog € 6,89). Voor de buitenschoolse
opvang wordt dit € 6,69 (is nu nog € 6,42) en voor de gastouderopvang wordt het € 5,75 (is nu nog € 5,52).
Verlenging langer kinderopvangtoeslag bij werkloosheid
Ouders hebben nog zes maanden recht op kinderopvangtoeslag als één van hen (of beiden) werkloos wordt.
Dit is een tijdelijke maatregel voor 2015 en 2016, daarvoor was dit drie maanden. Het plan is om deze
maatregel ook in 2017 te handhaven.
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.
Aanbod van extra kwaliteit en uitbreiding van onze diensten zijn de belangrijkste redenen om het tarief mee te
laten stijgen met de verhoging van de toeslag van de belastingdienst. Bij de verhoging van de tarieven hebben
wij de oudercommissie om advies gevraagd. Dit omdat wij het van belang vinden dat de oudercommissie ook
betrokken is in de beslissing om extra diensten of kwaliteit aan te bieden. De oudercommissie heeft immers
adviesrecht op het vaststellen van de nieuwe tarieven. Wij kunnen in al onze oudercommissies nog nieuwe
leden gebruiken. 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!
Wordt u ook Kids Wonderworld Ambassadeur?
Op al onze locaties wordt er inmiddels druk op facebook gepost. 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. Rest
mij nog u hele fijne feestdagen toe te wensen en een goede jaarwisseling.
Hartelijke groet,
Maritza Russel
Directeur

KDV DRIBBEL
KDV Dribbel
Hier bij Dribbel zijn we gek op de herfst! We hebben het dit
seizoen daarom ook extra leuk gemaakt.
4 Oktober was het dierendag en dat hebben wij gezellig
gevierd! De kinderen hebben er samen met leidsters een
superleuke dag van gemaakt.

Ook het jaarlijkse Halloween feest mocht dit jaar niet ontbreken. Wat was het weer een feest! De kinderen
hebben het super naar hun zin gehad en zagen er allemaal prachtig uit!

Aan het begin van de maand November zijn wij begonnen met het nieuwe thema "Welkom Puk". Puk werd
opnieuw geïntroduceerd aan alle nieuwe kindjes..

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

BSO BATAVIER
De scholen zijn alweer een tijdje begonnen. De afgelopen periode zijn we druk bezig geweest met de
thema’s; Back to skool, dierendag, herfst en halloween.
De kinderen hebben een eigen BSO schoolbord en een fotocollage gemaakt waarin zij zich
voorstellen en vertellen in welke groep ze zitten. Ze vertellen ook welke vakken zij op school leuk vinden.

Met dierendag hebben we dierenmaskers geknutseld, rupsen gemaakt van kastanjes en leuke dierenspelletjes
gespeeld in het wijkpark.

Met halloween hebben we heel veel geknutseld en de groep helemaal versierd. We hebben ook een leuk
halloween feest gehad. De kinderen en de leidsters hadden zich dan ook verkleed. De kinderen mochten hun
eigen halloween cupcake versieren en de kinderen werden geschminkt. In de hal werden er leuke spelletjes
gedaan met de kinderen.

Weetjes:
G’anna is 4 geworden en is van het kdv doorgestroomd naar de bso / Jay en Gabrielle zijn pas jarig geweest /
Jay is 7 jaar geworden en Gabrielle alweer 9 jaar! / De leidsters van de bso verwelkomen een paar nieuwe
kindjes; Denzel ( wat fijn dat je weer terug bent), Jamal, Aicha en G’anna!!
Verjaardagen:
Denzel: 9 december / Joe: 12 december / Feliciano: 12 december / Elijah: 13 december
Helaas gaat Demi ons eind december verlaten…snik snik..snik. De juffen en de kinderen gaan jou enthousiasme,
leuke ideeën en grappen/mopjes heel erg missen. We hebben een fijne tijd met jou gehad op de bso maar ook
op het kinderdagverblijf. Van een dreumes tot een tiener hebben wij van jou mogen genieten. Wij wensen jou
nog een fijne tijd in groep 8 en heel veel succes op je nieuwe school.

KDV DE WERELD
Wat hebben we in de zomer genoten van de zon! Wat was het lekker warm. Heerlijk buiten spelen en af
en toe ook buiten eten en drinken. De kinderen hebben genoten, lekker spelen met water, heerlijk even
afkoelen. Spetter spetter spater, lekker in het water.
7 Juli 2016 was het eindelijk zover, het zomerfeest 2016 op KDV de Wereld/BSO de Batavier. Wat hebben
de kinderen, ouders, oma's genoten op deze mooie zonnige dag.
De kinderen konden heerlijk springen op het springkussen, zelf hun bekertje limonade vullen bij de limonade
koe, genieten van een heerlijke suikerspin, schminken en haren vechten. Ook waren er heerlijke hapjes bereid
door de medewerkers en de ouders. Alle ouders, oma's kinderen, medewerkers en natuurlijk onze stagiaires
bedankt voor deze gezellige dag.

BSO Batavier/Cool

Op 4 oktober hebben wij aandacht besteed aan dierendag, alle kinderen mochten een knuffel meenemen en
zijn we bij het dierenhofje geweest om de dieren wat lekkers te brengen en natuurlijk hebben we iets moois
geknutseld.
Op 27 Oktober was het Halloween feest. De hal en het lokaal waren versierd. Alle kinderen mochten deze dag
verkleed komen. Zelfs de leidsters waren verkleed. Wij begonnen de dag met cakejes versieren, die we daarna
naar de ouderen in het bejaardenhuis Antonius hebben gebracht. Wij hebben ook nog een leuke lampionnen
optocht gehad door de wijk. Wat hebben de kinderen die dag genoten!

De volgende thema’s komen het volgend kwartaal aan bod
November, December: Welkom Puk/Sinterklaas/Kerstman
Januari; Thema Winter
Op 5 december vieren we Sinterklaas , hij zal een bezoekje komen brengen van 11 uur tot half 12.
Let wel op maandag 5 December sluiten wij de deuren al om 15.30u
23 december en 26 December is Kidswonderworld gesloten
30 December is er een vervroegde sluiting namelijk om 15.30u.

KDV ’t Grote Rijk
In Augustus was het nog heerlijk warm en daar genoten de kindjes lekker van. Wij hadden met de
kinderen een heerlijk waterballonnen gevecht gehad en wat vonden ze dat leuk! Ook zijn we deze
maand gezellig naar de speeltuin geweest. De kinderen hebben samen met juf Jessica een hut
gebouwd en daarin fruit gegeten, dat vonden ze ook heel erg leuk!
Op 4 oktober hebben we met de kinderen gezellig dierendag gevierd. We zijn naar de dierenwinkel
geweest om naar de diertjes te kijken helaas hadden ze alleen maar visjes maar dat vonden we heel
erg leuk. En we hebben natuurlijk onze eigen visjes op deze dag ook enorm verwend!

We hebben met de kindjes gezellig Halloween gevierd. We hebben mooie maskers gemaakt en de kinderen
waren daar heel blij mee. Ook hebben we `t Grote Rijk mooi versierd met mooie slingers en enge
spookjesfiguren.

Afscheid kindjes September 2016
Helaas hebben we deze maand afscheid genomen van Jelainy, Joel, Isayah en Sami want ze zijn 4 jaar geworden
en gaan dus naar school toe. We hebben hele mooie traktaties van de kinderen gehad en de kindjes hebben
leuke cadeautjes gekregen. We vinden het heel erg jammer maar wensen jullie heel veel plezier op school!

OPVOEDINGSADVIEZEN VOOR
OUDERS

BSO Leonidas

Hoe wen je een speen af bij je peuter?

Bij het afbouwen van de speen sta je vaak voor een dilemma. Het is bekend dat speenzuigen nadelige
gevolgen kan hebben voor het gebit, de kaak en de spraakontwikkeling. Het lijkt erop dat je kind nog
veel zuigbehoefte heeft. Je bent bang dat je het tekort doet door de speen af te nemen.

Zuigbehoefte
De zuigbehoefte van peuters kan in bepaalde fases toenemen. Bijvoorbeeld in spannende periodes zoals de
Sinterklaastijd, na de komst van een broertje of zusje of wanneer een kind voor het eerst naar het
kinderdagverblijf gaat. Vaak zie je dat de zuigbehoefte weer afneemt als de rust is terug gekeerd. Het zuigen op
een speen kan ook een hardnekkige gewoonte worden. Waarbij het niet meer direct om de zuigbehoefte gaat.
Deze gewoonte verdwijnt niet vanzelf, je kind heeft jouw hulp nodig om te stoppen met het speengebruik.

Afbouwen van de speen
Het afbouwen van de speen is een hele klus. Het is goed om je van te voren in te stellen op een paar lastige
dagen/nachten. Kies hiervoor een periode die rustig is voor je kind en jezelf.

Tip 1
Zorg dat je helemaal achter je besluit staat om te stoppen en andere vaste verzorgers je hierin steunen. Straal
deze vastberadenheid uit naar je kind.

Tip 2
Vertel je kind op een rustig moment dat de speen echt weg moet. Dit om gezonde tandjes en een gezonde
mond te houden. Je kunt zeggen dat je begrijpt dat het lastig voor haar/hem is. Maar dat je het kind er goed bij
gaat helpen.

Tip 3
Je kunt samen met je kind iets bedenken dat hij/zij bij zich in bed kan nemen. Zoals een pop of knuffel, als de
speen straks weg is. Of welke gedachten op een dergelijk moment kunnen helpen. (Bijvoorbeeld, denken aan
de beloning die zal volgen. Weten dat mama/papa je heel knap en dapper vinden).

Tip 4
Bij peuters kan een afscheidsritueel rondom het weggooien van de speen goed werken. Geef een compliment,
als je kind de speen weg gooit. Want dat is heel dapper van hem/haar! Zorg dat er ook echt geen spenen meer
in huis zijn.

Tip 5
Je kunt samen met je kind met een gedragskaart of stickerkaart aan de slag gaan. Zie Tips: Hoe gebruik je een
gedragskaart.

Tip 6
Houd een dagboekje bij waarin je noteert hoe vaak je kind om de speen vraagt. Of hoe lang je kind protesteert
als het de speen niet krijgt. Hierdoor krijg je inzicht in de vooruitgang die je boekt.

Tip 7
De eerste nachten kan je kind verdrietig en boos worden en moeilijk in slaap vallen. Erken de emoties van je
kind, maar blijf bij je standpunt. Bijvoorbeeld: ‘Ik weet dat je nu verdrietig bent, dat snap ik. Maar je krijgt nu
geen speen. Ga niet teveel mee in de emoties en houd je reactie kort en rustig. Je kunt met je kind afspreken
dat je na 5 minuten nog even terug komt bij haar/zijn bed. Eventueel herhaal je dit een aantal keren, maar
maak de tijd tussen de terugkom momenten steeds langer. Prijs je kind als het zijn/haar best doet om met de
speen te stoppen.

Tip 8
Als je begonnen bent met dit afbouwen, houdt dan vol. Als je uiteindelijk toch toe zou geven is alle energie en
moeite voor niets geweest. Bovendien heeft je kind dan geleerd dat protest helpt. Een volgende keer zal het
nog lastiger zijn om het probleem aan te pakken. Vaak zie je na een aantal dagen resultaat. Houd je daaraan
vast.

ACTUALITEIT EN AGENDA
05 December 2016 – Sinterklaasviering
22 December 2016 – Kerstviering
Vervroegde Sluitingsdagen
05 December – Alle vestigingen sluiten 15:30u
Sluitingsdagen
23 December – Alle vestigingen gesloten i.v.m. interne studiedag
26 December – 2e kerstdag

Sluitingsdagen Kids Wonderworld
2017
Studie dag Personeel; Alle locaties zijn gesloten
Vrijdag 14 April 2017 (Goede Vrijdag)
Vervroegde sluiting: Op deze dag sluiten wij eerder
Dinsdag 05 December 2017 (15:30u - Sinterklaas)
Vrijdag 14 April – Goede Vrijdag
Maandag 17 April – 2e Paasdag
Donderdag 27 April – Koningsdag
Donderdag 25 Mei – Hemelvaartsdag
Vrijdag 26 Mei – ATV dag
Maandag 05 Juni – 2e Pinksterdag
Maandag 25 December – 1e Kerstdag
Dinsdag 26 December – 2e Kerstdag

Herfstachtige koekjes
Wanneer het weer slechter wordt, kan het een leuk
idee zijn om een bakactiviteit met je kind(eren) te
doen. Hier is een makkelijk recept voor lekkere
herfstkoekjes in de vorm van herfstbladeren. Veel
bakplezier!
Ingrediënten

Benodigdheden

120 gram boter

Mixer

100 gram suiker

Spatel

1 ei

Koelkast

180 gram bloem

Oven

Snufje zout

Grote schaal of kom

¼ theelepel vanille

Papier en pen
Schaar

Bereiding:

Knutsel idee
Een herfstblad (na)maken
De zomer is weer voorbij en alle blaadjes vallen van
de boom, het is tijd voor de herfst! Overal zijn
blaadjes te vinden, kies een mooi boomblad uit en
neem deze mee.
Teken het boomblad over op een papieren blad.
U kunt samen met uw kind het blad inkleuren of
verven, zodat het precies op het boomblad lijkt.
Als u er meer maakt, kunt u er zelfs een leuke herfst
slinger van maken!
Wat heeft u nodig?
- 1 mooi boomblad van buiten
- een papieren blad (wit of gekleurd)
- stiften, potloden of verf
Veel plezier!

1.

2.

3.

4.

Zorg dat je alle ingrediënten netjes hebt
afgewogen. Vraag of je kind(eren) de boter,
suiker, vanille, zout en het ei in een schaal willen
gooien. Gebruik een spatel en meng het geheel
door elkaar. En dan, natuurlijk met ouderlijk
toezicht, mag het geheel gemixt worden.
Gooi een derde van de bloem bij het mengsel.
Roer. Gooi weer een derde door het mengsel.
Gooi het laatste deel in de schaal en roer het
beslag goed om.
Zet het beslag 20 minuten in de koelkast, zodat
het wat kan opstijven. Ondertussen is het tijd
voor wat creativiteit! Ga aan de tafel zitten met
een pen en papier. Schets diverse soorten
bladeren en knip ze uit. Prikkel je fantasie met
een kleine wandeling in de tuin of het bos: neem
de bladeren mee terug en leg ze op het papier.
Knip om het blad heen en je hebt een vormpje!
Vraag je kind(eren) de oven voor de verwarmen
op 180 graden. Besprenkel een schoon werkblad
met wat bloem en plaats het deeg op het
werkoppervlakte. Rol totdat het deeg circa een
halve centimeter dikte. Leg de papieren vormpjes
op de massa en snijd om het papier heen. Plaats
de koekjes in de oven voor ongeveer 12 minuten.
Eet smakelijk!

