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Daar zijn we weer! Onze nieuwsbrief is terug en 

bomvol met alle leuke activiteiten die hebben 

plaatsgevonden bij ons op de verschillende 

kinderdagverblijven en BSO’s. De afgelopen drie 

maanden hebben er weer een hoop activiteiten 

plaatsgevonden op de groepen, zo zijn we druk 

bezig met de verschillende leuke en spannende 

thema’s, zijn er helaas kinderen weggegaan maar 

zijn er natuurlijk ook weer kinderen bij gekomen. 

 

Onze facebook pagina gaat erg goed! 

Wij willen jullie er wel op wijzen om vooral te 

blijven liken, reageren en delen! Zo blijf je ook nog 

eens goed op de hoogte van de dagelijkse 

activiteiten en zie je wellicht een super grappige 

foto van je kleintje langskomen! 

 

Veel leesplezier en hopelijk tot over drie maanden 

voor de volgende Kidswonderworld nieuwsbrief. 

3e Kwartaal 

      2016 

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 sW W  

Nieuwsbrief Editie 1 – 3e Kwartaal 2016 



De zomer komt er weer aan. Een goed moment om uit te rusten en even helemaal ‘niets’ te hoeven doen. Maar ook 
daarvoor moet u tijd vrijmaken. Kids Wonderworld helpt u daarbij doordat wij ook tijdens de vakantie gewoon open blijven 
en kwalitatieve goede zorg blijven leveren. ”Het gaat goed met Kids Wonderworld. In de crisisjaren zijn wij op koers 
gebleven. Natuurlijk hebben we daarvoor ook moeten reorganiseren, maar we hebben onze infrastructuur overeind 
kunnen houden. Dat kostte tijd en geld, maar dat betekent ook dat onze kwaliteit altijd hoog is gebleven. En we hebben 
geen achterstand nu de markt weer aantrekt. Bovendien is het ook voor medewerkers prettig als hun organisatie een 
duidelijke koers vaart.” Op alle locaties staan er inmiddels vaste gezichten en ook het aantal nieuwe inschrijvingen zit weer 
in een stijgende lijn. We blijven investeren in taalontwikkelingsprogramma’s voor onze kleintjes. Begin oktober starten alle 
pedagogische medewerkers van Kidsonderworld met de TINK training. 
 
Meer Ouderbetrokkenheid 

Wij hebben u in vorige nieuwsbrieven en ouderbetrokkenheidsavonden uitvoerig meegenomen in het programma  

Rotterdam Lekker Fit! Met dit programma zet de Gemeente Rotterdam zich in voor een gezond gewicht en voldoende 

beweging bij Rotterdamse kinderen van 0 tot 14 jaar. Kids Wonderworld heeft zich met KDV Dribbel aangemeld voor dit 

programma. Onze pedagogische medewerkers zijn inmiddels opgeleid om zo bewust mogelijk om te gaan met voeding en 

met activiteiten waar inspanning voor nodig is.  Zo hebben wij een moestuin op ons achterterras en leren de kinderen 

spelenderwijs alles over meer bewegen en gezond eten. Voor het komend jaar hebben de medewerkers op alle locaties 

diverse ouderbetrokkenheidsavonden gepland. 

Probeert u zoveel mogelijk onze ouderbetrokkenheidsavonden of oudercommissie vergaderingen  te bezoeken. Wij 

organiseren ze met plezier voor u, ook om u de gelegenheid te geven om over verschillende onderwerpen met ons van 

gedachten te wisselen. Misschien raakt u enthousiast en meldt u zich spontaan aan als vast lid van de oudercommissie! De 

oudercommissie kan nog flink wat ouders gebruiken. 

 

Wordt u ook Ambassadeur ? 

Onze website is vernieuwd, we hebben een druk bezochte facebook pagina en ook wordt er via twitter volop getweet en 

flyeren we heel veel. We zien daardoor het aantal aanmeldingen iets stijgen, met name 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. 

Een heel fijne zomervakantie toegewenst! 

 

Maritza Russel 

Directeur 

NIEUWS UIT HET 

MANAGEMENT 
 



KDV Dribbel
We hopen dat het ook voor u heerlijke zomermaanden worden met zonnige 

(familie)vakantiedagen. Bij Dribbel zullen we in de zomermaanden veel 

zomerse activiteiten voor de kinderen organiseren. 

 
Het is weer zomer!! 
 
Dribbel heeft er zin in! De buitenspeelplaats is verbouwd, hij is nu nog groener, 
kindvriendelijker en vrolijker. De kinderen kunnen nu heerlijk genieten van het 
schommelen, glijden, lekker op het gras een spelletje doen of zelf mooie 
kunstwerken maken op de krijtborden. 
Wij zijn druk bezig geweest met de moestuin van ‘Lekker Fit!’, de groenten 
groeien goed! 
 
Het thema waar de kinderen deze zomer mee aan de slag gaan is ''Oef wat warm''. 
 
Op 7 juli vond het jaarlijkse zomerfeest plaats. Het was een prachtige dag, 
waarbij de ouder(s) en kinderen genoten van heerlijke hapjes, gezelligheid en het 
lekkere weer. De kinderen hadden dikke pret met de clown, van wie ze ballonnen 
kregen in allerlei vormen en kleuren. 
 
Elke eerste maandag van de maand gaan de peuters van Dribbel naar het 
bejaardentehuis Atrium. Het is mooi om te zien hoe de kinderen en de bewoners 
van het bejaardentehuis op elkaar reageren. Er worden gezamenlijk leuke 
activiteiten uitgevoerd en liedjes gezongen. Zowel de kinderen als de bewoners 
beleven zichtbaar plezier! 
 
De medewerkers van Dribbel hebben de afgelopen 
periode een aantal cursussen gevolgd en er zullen nog meer cursussen volgen. Dit 
heeft alles te maken met de hoogstaande kwaliteit van zorg die wij bij Kids 
Wonderworld belangrijk vinden. 
 
Verder willen wij u mededelen dat de 
oudercommissie weer bij elkaar is geweest. U kunt altijd uw wensen kenbaar 
maken aan de oudercommissie. 
De volgende ouders zitten in de oudercommissie; 
Mv. W. Blankendaal (moeder van Joy)  
Mv. S.Veldhuizen-file (moeder van Bryton) 
 
Wist u dat? 

· Wij er op Dribbel een nieuwe groep bij hebben gekregen? 

· De peutergroep nu Woezel heet en de dreumesgroep Pip? 

· Viero en Lionel al heel goed kunnen lopen? 

· Xiva 1 is geworden? 

· Ayden over is naar groep Pip? 

· Wij heel veel nieuwe kindjes hebben mogen verwelkomen?  

· Wij afscheid hebben moeten nemen van de stagiaires? Wij wensen 
hun veel succes met wat ze verder gaan doen! En wij willen ze 
bedanken voor hun inzet! 

 
Wij willen:  
Sander, Eline, Jayfinio. J'Chairo, Diego en Moana een warm welkom heten! 
 
Met vriendelijke groet, Team Dribbel 
Lydia, Djenna, Adilia, Ina, Laura en Jessica 

KDV DRIBBEL 



BSO DE BATAVIER 
Het schooljaar 2015-2016 is weer voorbij en graag willen wij 

terug kijken naar wat we allemaal het afgelopen jaar 

hebben gedaan. Juf Jenilee en alle kinderen van de BSO 

willen de stagiaires bedanken voor alle hulp, gezelligheid 

en inzet in het afgelopen jaar. Helaas hebben wij 

afscheid moeten nemen van juf April. We hebben een 

leuke vervanger gevonden, juf Arriely, die na de zomer- 

vakantie zal starten op de BSO. 

Na de zomervakantie krijgt de BSO 2 nieuwe kinderen erbij. 

Wij heten Gabrielle en Mehin van harte welkom. 

In de zomerperiode hebben wij een leuk activiteitenprogramma. 

Veel van de activiteiten doen wij samen met BSO Het 

Kinderparadijs in Capelle. Ook hebben wij veel activiteiten o.a. 

het zomerfeest samen met KDV De Wereld op onze locatie 

gevierd. 

Team BSO Batavier: 

Jenilee & Arriely 

 

 

KDV DE WERELD 
Op KDV De Wereld is het een leuke gezellige boel. Naast de maandelijkse 

Thema’s hebben wij veel uitstapjes en leuke activiteiten gedaan. Op 

Dinsdag 5 april 2016 zijn de kinderen van de Wereld op bezoek geweest 

bij de locatie Het Grote Rijk. Er stond een verrassing te wachten. Twee 

politie agenten kwamen langs om de kinderen binnen het thema 

beroepen iets meer over de politie te vertellen. De kinderen hebben 

zowel buiten- als binnen diverse oefeningen gedaan en ook mochten zij in 

de politiewagen zitten en op de sirene knopjes drukken. 

Djezyra is al 4 jaar ze mag nu eindelijk naar school, omdat het bijna haar 

laatste dag was wou ze graag nog een foto maken met haar vriendjes en 

vriendinnetjes. 

 

 



BSO Batavier/Cool

KDV DE WERELD 

In mei kon Jie Ming eindelijk lopen en dat liet hij ook zien. Hij was erg blij 
dat hij nu zelf de glijbaan op kon klimmen en er van af kan glijden. Er is 
ook een nieuwe jongen bij gekomen, Casper. Jie Ming verwelkomde hem 
vriendelijk met een grote knuffel. We hebben nog een kleine erbij 
gekregen ze is nu 4 maanden oud en wilt al graag helpen met de was 
opvouwen. 
Bij de Wereld zijn we  al begonnen met het nieuwe thema Oef! Wat is het 

warm…..aan het vele knutselwerk dat op de groep en in de hal hangt blijkt hoe 

druk en leuk de kinderen de activiteiten beleven. 

 

Het is ZOMER dus dat betekend dat we een feestje kunnen bouwen. We 

vierden samen met de kinderen het zomerfeest waar ze suikerspin 

konden eten, op het springkussen konden springen, lekker limonade 

konden halen bij de melkkoe, schminken, haren vlechten en allerlei 

lekkers konden eten wat de lieve ouders hadden gemaakt. Alle kinderen 

kregen een mooie bellenblaas als afsluiting mee naar huis. 

 

Yeah..! de zandbak is weer gevuld. De kinderen kunnen weer lekker in de 

zandbak spelen en zandkastelen maken. Het is zomervakantie en het is erg 

warm, de kinderen willen graag zwemmen dus hebben wij een lekker badje 

voor ze gevuld in onze tuin, zodat ze lekker met water kunnen spelen en 

genieten van het weer.  

 

In de maand juli kregen wij er drie nieuwe kindjes bij. Nova, broer en zus 

Noah en Ithrane. Ook is de leidster van groep, ‘Angela’, voor de eerste 

keer OMA geworden. Binnenkort is het groot feest want dan worden de 

volgende kindjes jarig: 

Ithrane(1), Casper(1), Chemaya(2) en G’anna(4) 
 
G’anna gaat dan vanaf september naar school, omdat zij dan 4 jaar oud wordt. 
In augustus verwelkomen wij Samir. 
 
Team KDV De Wereld: 
Angelique, Angela, Linda & Stefeni 



KDV ’t Grote Rijk 

Februari 
 
Deze maand stond in het teken van thema Hatsjoe. 
We hadden een hoekje omgetoverd tot ziekenhuis en we kregen echte 
dokters spullen zoals een mondkapje en een doktersmuts die ze dragen 
als de dokter gaat opereren. Ook hebben we bij dit thema een heleboel 
mooie knutseltjes gemaakt.Ook hebben we in de maand februari carnaval 
gevierd en dat was één groot feest!! 
 
Wist u dat.. 

- Juf Amber in februari jarig was. 
- Juf Amber en Shivali op dezelfde dag jarig zijn 
- Wij een nieuwe juf hebben gekregen, Juf Marijke. 
- Koen ons helaas in juni heeft verlaten.. 
- Dat Jelainy, Isayah,Sami en Joël bijna naar school gaan 

 
Maart 

Deze maand stond in het teken van beroepen…. 
Wij hebben erg leuke activiteiten gedaan.  
Zo hebben wij alle kindjes omgetoverd in een politieagent(e). 
De politie is op visite geweest en wij hebben een bezoekje gebracht aan 
de brandweer. Dit vonden de kindjes erg leuk en spannend. 
Spuiten met de brandslang en omhoog met de ladderwagen. 
 
In de maand Maart heeft er ook een wisseling van personeel 

plaatsgevonden. Angelique is nu werkzaam op locatie De Wereld. 

Marijke is voor haar in de plaats gekomen en graag stelt zij zich nog  

even nader aan jullie voor: 

Hoi, mijn naam is Marijke van de Graaf 

Ik ben 40 jaar jong en moeder van een zoon zijn naam is Storm en hij is 

10 jaar. Hiervoor heb ik 19 jaar gewerkt bij kinderdagverblijf het 

Kinderparadijs. Het werken met kindjes is elke dag anders, dat maakt 

het voor mij zo leuk. Ik hoop dit dan ook nog vele jaren te kunnen en 

mogen doen. 

Ook in de zomermaanden hebben wij veel activiteiten ondernomen, zijn wij heel vaak op bezoek geweest bij 
KDV Het Kinderparadijs. Als het heel erg warm werd, speelden wij lekker in het zwembadje. 
 
Team ’t Grote Rijk: 
Marijke, Amber & Lucinda 



BSO Leonidas

OPVOEDINGSADVIEZEN VOOR OUDERS 

Zonder luier de zomer door 
 

Zomer is typisch een tijd waarin veel ouders ervoor kiezen om te beginnen met zindelijkheidstraining. Lekker met warm 

weer in de tuin rondbanjeren in een rompertje of korte broek- zonder luier. Een heerlijke en ook praktische tijd om te starten 

met zindelijk worden. 

 

Ieder kind wordt zindelijk in zijn eigen tijd. Het woord “trainen” moet dan ook niet letterlijk opgevat worden, een kind geeft 

zelf aan of het tijd is voor de volgende stap: zonder luier door het leven gaan.  

 

Ieder kind wordt zindelijk in zijn eigen tijd. Het woord “trainen” moet dan ook niet letterlijk opgevat worden, een kind geeft 

zelf aan of het tijd is voor de volgende stap: zonder luier door het leven gaan. Wanneer een kind steeds vaker een droge 

luier heeft, aangeeft wanneer hij plast of poept of aan de luier gaat trekken, zijn dit signalen om te beginnen met zindelijk 

worden. Onze pedagogisch medewerkers doen dit samen met de ouders. Om u op weg te helpen, hebben we een aantal 

van deze tips voor u verzameld:  

§ Begin met een potje en zorg dat uw kind makkelijke kleren aan heeft. Hierdoor kan hij zelf zijn kleren uit-aantrekken en 

ook zelf beslissen om te gaan zitten en weer op te staan. 

§ Maak de wc of het potje gezellig. Door bijvoorbeeld op ooghoogte leuke dingen op te hangen, wordt het vertrouwd en 

leuk om op het potje/wc te gaan. 

§ Maak van iedere plas/poep een succes. 

§ Soms gaat het weleens mis. Kinderen kunnen bijvoorbeeld zo in een spel op gaan dat ze vergeten te plassen, terwijl ze 

wel degelijk moeten. Ongelukjes zijn niet erg. Blijf rustig en accepteer zulke incidenten. Help ze eraan te herinneren dat 

ze ook nog moeten plassen/poepen om echte terugval te voorkomen 

 

Elk kind is anders, ook zindelijkheidstraining werkt niet voor elk kind hetzelfde. Sommige kinderen zijn binnen een week 

zindelijk, maar soms duurt het wat langer of is een kind er toch nog niet aan toe. Onze pedagogische medewerkers hebben 

veel ervaring met zindelijkheidstraining. Vraag ze om advies of tips. Ze helpen u graag. 



ACTUALITEIT EN AGENDA 
28 oktober 2016 - Halloweenfeest 

05 december 2016 - Sinterklaasfeest 

22 december 2016 – Kerstfeest 

 

Sluitingsdagen 

23 december 2016 (interne studiedag) 

26 december 2016 (2e kerstdag) 

 

Vervroegde sluitingsdagen 

05 december 2016 (15:30u) 

30 december 2016 (15:30u) 

 

Voor meer informatie m.b.t. de agenda bezoek onze website www.kidswonderworld.nl 

Aardbeien limonade waterijsjes 

 

Zelf waterijsjes maken hoeft echt niet ingewikkeld te zijn of veel tijd 

in beslag te nemen. Je hebt er zelfs geen ijsmachine voor nodig. Het 

leukst is om het met de kinderen te doen en allemaal je eigen favoriete 

smaak te bedenken. 

Fris, fruitig en lekker! 

Voor 2 waterijsjes: 

- voorbereidingstijd: 10 minuten 

- rusttijd vriezer: minimaal 4 uurtjes 

Benodigdheden: vormpjes en stokjes om de ijsjes te maken 

Ingrediënten 

> aardbeien, in plakjes 

> (peren) diksap 

Schenk water bij het diksap totdat je de juiste verhouding hebt.Doe een paar plakjes aardbeien in het vormpje. 

Schenk de diksap erbij tot aan de rand. Voeg nog een plakje aardbei toe. Zet het vormpje in de houder en zet 

het stokje er in. Ga zo door totdat alle vormpjes gebruikt zijn of maak ook andere smaken waterijsjes. 

 

En smullen maar! 

Een lekker zomers recept 
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