Bij KDV Dribbel hebben we inmiddels drie vaste groepen
met vaste leidsters. De babygroep heet de Zonnetjes. De
vaste leidsters op deze groep zijn Adilia en Ina. Zij worden
flink geholpen door de stagiaires, Amber, Dominique en
Michelle. De twee verticale groepen zijn de Filefanten en
de Zeehondjes. De vaste leidsters bij de Zeehondjes zijn
Lucinda en Gitty. Bij de Filefanten zijn het Evaine en
Marinella.
Na een zomer vol met leuke activiteiten, actieve
bezigheden, veel zon en een spetterend zomerfeest, zijn de
scholen weer begonnen en zeggen we gedag tegen de
zomer. Wij starten deze herfst met het Puk & Co thema:
reuzen en kabouters. Hierbij lezen wij elke dag een boek
dat hoort bij dit thema. Plakken, verven en knutselen, deze
activiteiten komen ook allemaal om de hoek kijken. Ook
worden er verschillende manieren gebruikt om de woorden
die uit de woordenlijsten komen op spelenderwijs te leren.
Op de baby groep zijn afgelopen zomer ook een aantal
kinderen één jaar geworden en dat konden we natuurlijk
niet voorbij laten gaan zonder een klein feestje. Nogmaals
gefeliciteerd G’anna en Laynisha met jullie allereerste
verjaardag.
Wij van, KDV Dribbel, willen de nieuwe kindjes en
medewerkers van harte welkom heten:
-

Nick
Prabhnoor
Julian
Beatrix
Liya
X’Zavior

-

Gitty
Evaine

- Eljero
- Chevennety
- Neandro
- Shirley-Ann
- Fayeanah
- Darleyson

Medewerkers:
- Marinella

Van harte welkom, bij ons op het kinderdagverblijf!
Groetjes,
Team Dribbel

Ook op KDV De Wereld werd de zomer afgesloten met een
groots gezellig zomerfeest. Het zomerfeest was ook dit jaar
weer een succes, er kon genoten worden van de heerlijke
hapjes die door alle papa’s en mama’s waren gemaakt, een
clown die iedereen aan het lachen maakte en zelfs een
springkussen om je eens lekker uit te kunnen leven.
Hét zomerfeest betekende natuurlijk het einde van een
schooljaar. Sommige kinderen hebben we de hele zomer niet
gezien omdat die op vakantie gingen naar een ver land of
lekker naar het strand. Voor de kinderen die tijdens de
vakantie op de Wereld bleven hebben we er natuurlijk alles
aan gedaan om het ook deze zomer weer zo leuk mogelijk
maken. Een bezoek aan het zwembad Binnenmaas was een
leuk uitstapje voor alle leidsters en kinderen.

Nieuwe medewerkers:
We willen ook de nieuwe medewerkers welkom
heten en veel succes wensen:
-

Bianca

Martine Monica
Wisten jullie dat:

Tijdens de zomer stond het Puk thema ‘Oef het is warm’
centraal. Kinderen leerden over de warmte en kou verschillen,
wat je nou eigenlijk allemaal met water kan doen en de
verschillende begrippen die te maken hebben met water.
Inmiddels is de zomer alweer voorbij. We zijn van start
gegaan met een nieuw thema: regen. Wat is regen precies?
Wat heb je allemaal nodig om jezelf te beschermen tegen
regen? Welke andere begrippen komen erbij kijken? Allemaal
vragen die we zullen onderzoeken. Hoe dan ook; het wordt
weer een leuk en leerzaam jaar.
Het team van KDV De Wereld

-

-

Er vier mama’s zwanger zijn? We hopen
natuurlijk dat ook die kinderen bij ons
komen!
Jenoa loopt?
Quilari, Ishara, Averi, Jo en Denzel zindelijk
zijn?
Fiona kruipt?
Nathan eindelijk kan draaien?

Zomer bij BSO Cool
In de maand juni is BSO Cool verhuisd van de Schiedamsedijk naar
de van Oldenbarneveltplaats. De zomer hebben we vooral veel
activiteiten samen met de BSO Batavier gedaan. We zijn hierbij
naar de Binnenmaas, Jeugdvakantieland en verschillende musea
geweest. Ook bij ons stond water centraal. Daarom hebben we veel
waterpret gehad in de speeltuin Weena en we hebben natuurlijk ook
gezwommen in het zwembad. Eigenlijk zijn het teveel leuke dingen
om op te noemen!
Het leuke van BSO Cool is dat er zoveel verschillende kinderen
op zitten, wist je dat:
Oraino altijd gezellige verhaaltjes heeft waar de groep vaak
om moet lachen?
Tiago een nieuw vriendje op de BSO heeft… Jamian!
Marley het liefst knutselt?
Julia eens een appel at en zo haar tandje verloor?
Lina veel liever op het kinderdagverblijf is? Ze vindt de
kindjes ooh zo schattig.
Jamian de juf altijd helpt zonder dat de juf dat hoeft te
vragen?
Alex in de vakantie een rondreis door Amerika heeft
gemaakt?

-

Tot slot willen we namens BSO Cool Lina, Jamian en Evangely
verwelkomen!!
Héél veel plezier dit jaar en veel succes op school allemaal.
Groetjes,
Team BSO Cool
Wij halen en brengen de kinderen,
van de volgende scholen:
•
•
•
•
•

Het Landje
De Rotterdamse
Schoolvereniging
Willibrordschool
Jan Prinsschool
SBO Johannes Martinus

De Batavier
Het afgelopen half jaar was het weer net zo leuk als de
voorgaande jaren. Deze zomer stond ‘waterpret’ op de
voorgrond. Watergevechten, waterballonnen en lekker
zwemmen in het badje, het dakterras was de ultieme plek om
de zomer door te brengen en dat hebben we natuurlijk zo veel
mogelijk gedaan. Om een beetje afwisseling in te brengen zijn
we ook nog eens naar de Binnenmaas geweest. Kortom:
vervelen en binnen zitten was geen optie!
We hebben deze zomer ook nog een aantal nieuwe
kinderen en medewerkers mogen verwelkomen:
-

Luigi
Maxifiano
En de broertjes Fallon en Valbon.
Nieuwe stagiaires:
- Enes
En tot slot willen we:

-

Kai
Dalton

Lent
Leidster Netty

nog van harte feliciteren met hun verjaardag.
Nogmaals van harte welkom allemaal, we hopen op een
educatief en vooral gezellig jaar.
Wij halen en brengen de kinderen, van de
volgende scholen:
•
•
•
•
•
•

Augustinusschool
Asch van
Wijckschool
Babylonschool
Mariaschool
SBO Johannes
Martinus
De Provenier

•
•
•
•
•
•
•

Eloutschool
Willibrordschool
Jan Prinsschool
’t Landje
Hildernisschool
Concordiaschool
De Globetrotter

Begin september ging er een nieuwe locatie van Kids Wonderworld
van start. KDV De Puckjes is er voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Net
als op de overige vestigingen van Kids Wonderworld speelt ook deze
nieuwe vestiging in op de moderne behoefte van werkende ouders
met jonge kinderen. Bijvoorbeeld door ruime openingstijden van
07.00 tot 19.00 uur en het dagelijks serveren van vers bereidde
warme maaltijden, maar bovenal veel buiten spelen.
Het mooie moderne gebouw van kinderdagverblijf de Puckjes is
gevestigd op de 1e verdieping van het nieuwe clubhuis van
Hockeyclub Leonidas en ligt midden op de sportvelden van
Hockeyclub Leonidas. Door de grote ramen hebben de kinderen
prima uitzicht over de velden waar er van alles gebeurd! Wij vinden
het belangrijk dat de samenhang van kind, ouder en leidster van goed
niveau is.
Houdt de datum van ons openingsfeest in december in de gaten!
Hopelijk tot snel op De Puckjes.

Team,
De Puckjes

Een nieuwe bijzondere locatie!
Bij Sport BSO Leonidas bieden wij buitenschoolse opvang voor
kinderen van 4 tot 13 jaar . Dagelijks bieden we de kinderen een sport
programma met;
- Enthousiast kundig en goed opgeleide sport begeleid(st)ers
- Divers aanbod aan sport en spelactiviteiten zowel binnen als buiten
- Vrije keuze van sport/spel activiteiten op locatie
Op de Sport BSO Leonidas zijn wij ons ervan bewust dat uw kind uit
school komt. Bij binnenkomst aan het Toepad 93 geven we de
kinderen de mogelijkheid hun tassen en kleding op te hangen in één
van de kleedruimtes, daarna kunnen ze naar het clubhuis boven
komen. In het clubhuis hebben we tal van activiteiten en spellen
waarmee ze aan de slag kunnen. In deze tijd maken wij het eten en
drinken voor de kinderen klaar, zodat ze direct kunnen aanschuiven.
Even goed eten en drinken voor de activiteiten is belangrijk. Tijdens
het eten maken we graag even ruimte voor een verhaal of een goede
grap. Daarna de velden op en sporten.
Wij halen en brengen de kinderen, van de volgende scholen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Openbare basisschool de Esch
De Bavokring
Nieuwe Park Rozenburgsch
‘t Landje
PCB de Ontmoeting
Katholieke basisschool de Vijfster
Openbare basisschool de Wonderwind
De Dialoog
Oranje Nassauschool
Montessori Essenburg
Tot Slot...

Kom ook naar onze openingsfeest in de maand december 2013!
Tot snel op Leonidas!
Groetjes,
Team Leonidas

.

Agenda t/m December 2013
16 oktober 2013: Oudercommissie vergadering
31 oktober 2013: Halloweenfeest
16 november 2013: Knutselavond voor kerst
17 november 2013: Knutselavond voor kerst
Sluitingsdagen:
25 december 2013
26 december 2013
27 december 2013
01 januari 2014

Vervroegde sluiting: Op deze dagen sluiten wij eerder.
05 december 2013 Sinterklaas t/m 15.30 geopend
24 december 2013 Kerstavond t/m 15.30 geopend
31 december 2013 Kerstavond t/m 15.30 geopend

Een heerlijk recept voor een leuk Halloween.
Benodigdheden:
1 pak bladerdeeg
10 knakworstjes
Mosterd
.. .
…
..

Bereidingswijze:
Verwarm de over voor op 190 graden.
Snij elk plakje bladerdeeg, in 4 repen, zodat je 40 reepjes krijgt.
Wikkel 4 reepjes bladerdeeg om 1 worstje, zodat de hele knakworst
is ingewikkeld. Ongeveer 1cm van het uiteinde, haal je het deeg een
beetje uit elkaar, zodat het worstje zichtbaar wordt ‘’gezicht van de
mummie’’.
Leg ze op de bakplaat. Bak 13 – 17 min. In de voorverwarmde over
tot het deeg lichtbruin is en de worstjes heet zijn.
Teken met mosterd een gezichtje op elke worstje.

SINTERKLAASFEEST
Net als alle voorgaande jaren komt Sinterklaas ook deze december weer langs met zijn pieten. De Sint zal langs alle
locaties van Kids Wonderworld gaan. Bij het Sinterklaasfeest horen natuurlijk ook cadeautjes, gelukkig zijn de
wensen van al de kinderen doorgegeven. Alle ouders en kinderen die normaal niet op die dag komen zijn van harte
welkom.
De Sint zal rond half elf aanwezig zijn op de locaties Dribbel en De Wereld. Alle ouders zijn van harte welkom om
dit met ons mee te vieren. De schriftelijke uitnodigingen volgen nog.

Wij vieren graag het feest met u op 5 december as…………

