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KDV Dribbel
Bij KDV Dribbel hebben we inmiddels vier vaste groepen
met vaste leidsters. De babygroep heet Nijntje. De vaste
leidsters op deze groep zijn Evaine, Hannah en Ina. De
twee verticale groepen zijn de Filefanten en de Zeehondjes.
De vaste leidsters bij de Zeehondjes zijn Adilia, Lucinda en
Gitty. Bij de Filefanten zijn het Martine, Dominique en
Marinella. Ook hebben we een 3+ groep waar Nilza de
scepta zwaait.
De afgelopen maanden zijn als een speer voorbij gegaan,
dat komt vast en zeker door al de leuke dingen die we
allemaal hebben gedaan. De feestdagen waren natuurlijk
een groot succes, zo kwam op 5 december Sinterklaas
langs met zijn pieten! Jammer genoeg hadden we met Kerst
minder geluk, de Kerstman had het iets te druk dus liet hij
zijn vrouw langs komen. Alle kinderen kregen een
smakelijk pakketje mee van Kids Wonderworld.
Verder zijn alle groepen bezig geweest met het Puk thema
‘Eetsmakelijk’ en leerden ze nieuwe woorden kennen ook
aten ze de lekkerste gerechten. Om dit leerzame thema af te
sluiten hebben de kinderen gezellig koekjes gebakken en al
gauw was het alweer tijd om het nieuwe thema ‘Wie ben
ik’ te verwelkomen.
Wist je dat:
Vianne weer terug is uit de Filipijnen en over een maand
alweer naar de basisschool gaat?
Ook Dane ons gaat verlaten? Zijn laatste dag is 27 februari.
Tristan en Jaylvienne nu ook bij de 3+ groep zitten?
De 3+ groep is verhuisd naar de oude BSO ruimte?
Kennedy, Darleyson, Divayenne en G´anna nu bij de
Zeehondjes zitten?
Quinn heel vaak ´oké´ zegt?
Chevennety heel verbaasd kan kijken?

KDV De Wereld

Ook bij locatie De Wereld hebben we een paar leuke maanden
achter de rug. We hebben super veel leuke dingen gedaan en
dat allemaal in het thema ´Eetsmakelijk´.
Met de feestdagen hadden ook wij het geluk dat Sinterklaas
langs kwam en natuurlijk zijn pieten!
We hebben er een feestje van gebouwd met snoepgoed en
cadeautjes! Met kerst kwam de lieve kerstvrouw langs met
een zak vol lekkers.
Op 11 februari 2014 was het voorleesontbijt en onze
verhaaltjes werden wel op een hele speciale manier
voorgelezen. De kindjes van De Wereld waren druk aan het
spelen tot de bel ineens ging. Het was een politieagent!
Iedereen begon snel op te ruimen om vervolgens netjes te
gaan zitten. Met hun volledige aandacht luisterden de
kinderen hoe de wijkagent een verhaaltje voorlas uit de
Donald Duck. Na afloop nog even op de foto en toen was het
alweer tijd om gedag te zeggen.

Voor de kerst hadden we een extra activiteit. De twee
modellen Quinchenailly en killari van De Wereld gingen met
onze fotografe mee naar een bijzondere locatie om kerstfoto´s
te schieten in kerstsfeer. Hieronder enkele foto’s. We willen
Bloemenwinkel Zomers hartelijk bedanken voor hun
medewerking en het uitlenen van hun prachtige winkel als
decor.

Wisten jullie dat:
-

Selma in 1 dag zindelijk was en niet naar de
w.c. gaat maar naar de p.c.?
Ciara en Ylaiza de groep onveilig maken, ze
lopen net los!
Valentina, Romano en Zylon ons alweer
bijna gaan verlaten?
Wendy op 11 maart alweer een jaartje ouder
wordt?
Ishara weer terug is van weggeweest en nu
stoerder is als ooit tevoren?
Syano net een nieuw broertje heeft?
Jenoah uit groep 2 een broertje of zusje
krijgt?

BSO Batavier/Cool

De Batavier
Het afgelopen half jaar was het weer net zo leuk als de
voorgaande jaren. De Sint en kerstactiviteiten sprongen er
natuurlijk met vlag en wimpel uit. Zo had Sinterklaas de
cadeautjes verstopt en moesten de kids de cadeau’s gaan
zoeken. Met kerst was het lokaal op de BSO super leuk
versiert en was er zelfs een echte kerststal aanwezig. Om de
feestdagen zo goed mogelijk af te sluiten hebben we een
kerstdiner gehad met de kinderen van de BSO en hun ouders.
Het was een gezellige avond.

Wisten jullie dat:
- Onze grappenmakers Oraino en Daisy onlangs weer een
jaartje ouder zijn geworden?
- Wij weer 5 nieuwe kinderen mogen verwelkomen? Bruno,
Madelynn, Jersch, Elyana en Damani, welkom op BSO
Batavier/Cool!
-Lina, Leyla en Gyshaino ons gaan verlaten? We gaan jullie
missen!

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

BSO Leonidas
Een bijzondere locatie!
Hallo allemaal, sinds september 2013 is er een nieuwe sport bso
locatie geopend namelijk sport bso Leonidas, deze locatie zit
gevestigd aan toepad 93, naar het hockey veld en tegenover de van
Ghentkazerne.

Wist u dat:
- We in maart twee nieuwe kindjes
mogen verwelkomen namelijk Brandon
en Cahlem.
-We begin dit jaar ook al drie nieuwen
kindjes mochten verwelkomen:
Benjamin, Owen en Jamie.
- Benjamin en Ezequil pas jarig zijn
geweest?
- Ana en Ylva de twee kwebbeltante ’s
zijn van BSO Leonidas?
- Noah de oudste is van de groep en
daarom hulp meester is?
- Gequan zijn bord altijd heel snel leeg
eet?
- Gequan, Jamie en Liam al weer bijna
jarig zijn?

Op de bso vangen wij kinderen op in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar. Wij
halen kinderen op met de bedrijfsauto op basisschool de Esch en
Nieuwpark rozen burg school. Na schooltijd komen de kinderen
binnen en gaan ze eerst even wat drinken en een cracker eten en dan
gaan we met alle kinderen lekker naar buiten. Wij beschikken over een
groot buitenspeelveld tegenover onze locatie waar wij verschillende
sporten aanbieden. Zoal bijvoorbeeld lekker voetballen, honkballen,
estafette lopen en noem maar op. Elke middag krijgen de kinderen
rond half 5 een warme maaltijd aangeboden die dagelijks vers wordt
bereid.
In december 2013 werd er op sportpark Leonidas een schaatsbaan
geopend waar de kinderen van de bso gebruik van mochten maken, dit
was natuurlijk helemaal geweldig, ook de bso batavier kwam bij ons
op bezoek om gezellig te schaatsen. Bij echt slecht weer hebben we
binnen een lokaal ingericht waar de kinderen zich ook met sport
activiteiten kunnen uitleven.

Kort samengevat: wij hebben een leuk half jaar gehad en zijn meer
dan klaar voor 2014!
Wij halen en brengen de kinderen, van de volgende
scholen:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Openbare basisschool de Esch
De Bavokringschool
Nieuwe Park Rozenburgschschool
‘t Landje
PCB de Ontmoeting
Katholieke basisschool de Vijfster
Openbare basisschool de Wonderwind
De Dialoog
Oranje Nassauschool

KDV De Puckjes
Het mooie moderne gebouw van kinderdagverblijf de Puckjes is
gevestigd op de eerste 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.

Van december tot eind februari hadden wij het geluk dat we van de
schaatsbaan die vlak bij ons geplaatst werd gebruik mochten maken.
Vel e middagen hebben we lekker kunnen schaatsen maar jammer
genoeg moeten we alweer dag zeggen! Volgend jaar weer.
Een ander leuk nieuwtje is toch wel de waterpokken die er bij De
Puckjes heerste. In december hadden zelfs de zwarte pieten er last
van!
In maart beginnen we met een nieuw puk thema Hatsjoe, ook hier
zijn we al volop met de voorbereidingen bezig.
We hopen op een leerzaam en speels jaar.
Team De Puckjes

Wist je dat:
- Toen Anneke op visite kwam en ze een gehaakte trui
aan had, dat Thomas toen vroeg: Anneke heb je
allemaal gatjes in je trui?
- Gevionne helemaal weg is van de stofzuiger, hij moet
altijd even in de kast kijken of hij er nog staat?
- Julia al heel snel door het lokaal tijgert?
- Chelsea al heel goed kan staan en heel veel aan het
brabbelen is?
- Lynn alweer 1 jaar is geworden en al bijna gaat lopen?
- Isaiah altijd druk in de weer is met de auto’s?

Verjaardagen :
- 13 maart 2014 wordt Chelsea 1 jaar
- 16 mei 2014 wordt Julia 1 jaar

Nieuws vanuit het management
Beste Ouders en medewerkers,
Bij het schrijven van dit stuk realiseer ik mij dat wederom het jaar aan ons is voorbij gevlogen. Na een turbulent
afgelopen jaar met heel verandering in de kinderopvang o.a. terugloop in het aantal kindplaatsen, en daarmee
sluiting van groepen op KDV De Wereld, was er ook vernieuwing.
We zitten midden in het eerste kwartaal van 2014, in rustiger vaarwater, maar vooral op koers.
Meer Ouderbetrokkenheid
In november en december 2013 bent u schriftelijk op de hoogte gesteld van de verplichte sluitingsdagen dagen in
2014 en de nieuwe tarieven voor 2014
Deze informatie staat ook op onze website: www.kidswonderworld.nl
Inmiddels heeft u ook een persoonlijke brief ontvangen, met alle voor ouders belangrijke data in 2014 mbt themaavonden 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 oudercommissie-lid !
Gezond leren Eten
In 2014 wordt er op alle locaties van Kidswonderworld een warme maaltijd geserveerd aan de kinderen Gezond
leren Eten is ons motto voor het jaar.
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 Gezondhe idsraad, maar vooral is warm eten 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 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
Agenda t/m mei 2014
19 maart: Oudercommissie vergadering KDV De Wereld
20 maart: Oudercommissievergadering KDV Dribbel en De Puckjes
13 mei: Voorlichtingsavond over opvoeding en voeding KDV Dribbel
Sluitingsdagen:
18 april 2014 – Goede Vrijdag
21 april 2014 - 2e Paasdag
9 juni 2014 – 2e Pinksterdag
29 mei 2014 - Hemelvaart

Op deze dagen sluiten wij om 15:30:
05 december 2014 - Sinterklaas
24 december 2014 - Kerstavond

Een heerlijk recept voor een leuke Koningsdag!
Benodigdheden:
§ Bakje aardbeien
§ 1 reep witte chocola
§ Blauwe decoratiesuiker

Bereidingswijze:
Was de aardbeien eerst en laat het kroontje erop zitten.
Doe de witte chocola in een diep kommetje en zet het in de
magnetron en laat het smelten. Dit kan ook au bain-marie. Strooi de
blauwe suiker in een kopje. Dip dan de aardbeien tot de helft in de
witte chocolade en dan weer in de blauwe suiker zodat je een
vlaggetje krijgt. Leg het bakpapier en laat het opdrogen en dan is
het smullen geblazen.

ZOMERFEEST
Net als alle voorgaande jaren is het deze zomer weer tijd voor het zomerfeest. We sluiten hierbij een leuk en vooral
leerzaam schooljaar af door met elkaar te feesten, dansen en te eten. De feesten van de afgelopen jaren waren altijd
een groot succes en we kunnen je verzekeren dat dat dit jaar weer het geval is.

We nodigen alle ouders en kinderen dan ook graag uit om dit met ons te vieren!
10 juli 2014: Zomerfeest KDV De Puckjes en KDV Dribbel
11 juli 2014: Zomerfeest KDV De Wereld

