Kids Wonderworld
Van Oldenbarneveltplaats 442,
3003 KA Rotterdam
Tel: 010-2857581
Info@kidswonderworld.nl
www.kidswonderworld.nl

Welkom bij alweer de tweede nieuwsbrief van dit jaar!
In deze nieuwsbrief blikken we terug op de vele
leuke activiteiten die zich de afgelopen maanden
hebben voorgedaan bij Kids Wonderworld.
De kinderen van Kids Wonderworld hebben het
afgelopen half jaar veel leuke activiteiten gehad
zoals: De paasviering, Koningsdag, Moederdag,
geschilderd, geknutseld, gespeeld en natuurlijk
niet te vergeten : De Puk & Ko thema’s
Facebook: Kidswonderworld
Twitter: @KidsWW
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KDV DRIBBEL

KDV Dribbel

Vijf baby’s van locatie De Wereld zijn op de
babygroep Nijntje samen met leidster Angela
het team komen versterken.
Kinderdagverblijf Dribbel heeft in de
zwembadjes en met de waterbak gespeeld.
Ze hebben emmertjes , schepjes ,
zwembandjes , zwembroekjes , badpakjes
geplakt en geverfd.
Ze hebben ook verhalen over kabouter Bim
gehoord. De kinderen hebben ook grote/kleine
bomen , paddenstoelen , kabouter plop
mutsen, vierkant, rondjes geverfd en
geknutseld.

De kinderen werken met de thema’s:
- Reuzen en kabouters
- Puk is ziek
- Hatsjoe
- Hoera een baby
- Dit ben ik
In deze periode gaan de kinderen aan de slag
met het nieuwe thema ‘Reuzen en kabouters’
om al helemaal in de herfst sfeer te komen.
Vergeet u niet het overdracht schriftje van uw
kind op de groep!

Wist je dat?
- Lynn loopt;
- Chelsea alweer 1 jaar is
geworden
- Isaiah kent de kleuren al heel
goed
- Gevionne bezig is met
zindelijkheid training;
- Per 14 april is er bij KDV De
Puckjes een nieuw kindje
gekomen: Patrick Olteanu;
- Patrick al helemaal gewend is bij
de puckjes.
- Sade en Vlinder zijn begonnen
met school
- Ceyda , Hjálte zijn nieuw.

NIEUWE TEAMLEDEN:
KDV Dribbel heeft een aantal nieuwe werknemers! Wij hebben er zin in
om met ze aan de slag te gaan dus aan enthousiasme kan het niet liggen.
Hieronder stellen we u graag voor: Vicky en Viletta!
Beste ouders/verzorgers van “de Zeehondjes”,
Graag wil ik even van deze gelegenheid gebruik maken om mezelf voor te stellen!
Ik ben Vicky (32 jaar) en ben sinds kort werkzaam (4dagen) bij “Kids Wonderworld”
op deze fantastisch leuke groep “de Zeehondjes”.
Natuurlijk heb ik de juiste diploma’s op zak om uw kind(eren) de juiste begeleiding en
structuur te geven daar waar deze nodig is.
Waar ik vooral voor sta is om de emotionele,- en motorische ontwikkeling van de
kinderen te stimuleren, d.m.v. diversiteit aan leuke en leerzame activiteiten aan te
bieden!
In mijn vrije tijd ben ik kunstenares en maak muurschilderingen, zelfportretten, doe
aan houtbewerking en mozaïek graag. Ook organiseer ik kinderfeestjes in
verschillende thema’s.
Het zal voor u wennen zijn om weer een nieuw gezicht op deze groep te zien, maar
dat zie ik als een uitdaging!
Graag wil ik met u en uw kind(eren) kennis maken. De meeste ouders/verzorgers en
kinderen ken ik al, maar mocht ik u nog geen hand hebben geschud (na zo veel
nieuwe gezichten) kom dan vooral naar mij toe!
Groetjes Vicky

Beste ouders en verzorgers!
Sinds twee weken ben ik werkzaam bij de Kinderopvang ‘Dribbel’.
En daarom wil ik m ezelf graag even voorstellen. Mijn naam is Viletta Visser, ik ben 26 jaar
oud en woon in Hellevoetsluis. Ik heb Pedagogische W etenschappen gestudeerd aan de
Universiteit in Leiden. Daar heb ik heel veel geleerd over de ontwikkeling van een kind.
Daarnaast heb ik m ij gespecialiseerd in de Orthopedagogiek en ben ik afgestudeerd als
Orthopedagoog. Dit betekent dat ik geschoold ben in het herkennen en behandelen van
bepaalde ontwikkelingsstoornissen. Loopt u ergens tegenaan of heeft u vragen over uw kind
dan kunt u altijd bij m ij terecht. Ik vind het heerlijk om kinderen om m e heen te hebben. De
nieuwsgierigheid, oprechtheid en enthousiasm e van kinderen om de wereld te ontdekken
geeft m ij zelf ook energie. W erken m et kinderen m aakt m ij blij en geeft me enorm veel
voldoening.
Belangrijk vind ik dat de ontwikkeling van kinderen zo goed m ogelijk verloopt. Daarnaast vind
ik het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op de kinderopvang en ze positief
gestim uleerd worden waardoor ze zelfvertrouwen krijgen. Een ander belangrijk onderdeel is
het doen van activiteiten m et de kinderen zodat verschillende ontwikkelingsgebieden
gestim uleerd worden zoals de cognitieve ontwikkeling, m otorische ontwikkeling enz. Hier wil
ik dan ook m ijn steentje aan bijdragen. Heeft u nog vragen kom dan gerust langs. Ik kijk er
naar uit om een leuke tijd te hebben op de kinderopvang ‘Dribbel’ en ben erg gem otiveerd
om aan de slag te gaan.
Groetjes,
Viletta

KDV DE WERELD
BSO Batavier/Cool
De wereld
Afgelopen maand hebben we veel
buiten gespeeld.
De kinderen zijn weer terug van
vakantie en de begeleidsters maar
ook de kinderen zijn weer blij dat
ze terug zijn. Er is een hele
gezellige sfeer bij de wereld.
Ze zijn nu bezig met een nieuwe
thema over ’ reuzen en
kabouters’.
Ook hebben de kinderen
gezwommen.
Huidige Thema: ’Reuzen en
kabouters’
Als jullie thuis eventueel reserve
kleding hebben die niet gebruikt
worden.
Zouden jullie die willen
meebrengen van wege de brand
zijn we alles kwijt.

Wist je dat?
-Yassir terug is gekomen
- Jolefia, Gilmore en granna zijn
van ‘Dribbel’ naar ‘de Wereld’
- We verwelkomen Asaiah !

BSO LEONIDAS
BSO Leonidas

We hebben heerlijk genoten van het mooie weer,
veel waterpret gehad, op de locatie van leonidas zelf,
maar we zijn ook met de bso naar de binnenmaas geweest.
Dit was echt geweldig.

Samen met bso de batavier zijn we ook naar
jeugdvakantie land geweest, verschillende groepen mochten
de kinderen verschillende activiteiten doen,
zoals koekjes bakken, een echte tattoo zetten, zalfje maken,
hout zagen en nog veel meer.

BSO BATAVIER/COOL
De zomervakantie is weer voorbij
en de scholen zijn we begonnen
BSO Batavier heeft een fijne tijd
met elkaar gehad . BSO Leonidas
en de kinderen kwamen elke dag
bij de BSO Batavier spelen. Super
gezellig ! Ze zijn naar de
Binnenmaas , Jeugdvakantieland
geweest en hebben de kinderen
ook sportactiviteiten gedaan. De
BSO wil graag Cherise , Shanaia,
Toto & Jay verwelkomen!
Helaas is een kindje van de BSO
een dvd kwijtgeraakt in de laatste
week van de vakantie. Het gaat
om de dvd ‘’ The Croods’’. Wie o
wie heeft hem gevonden of
gezien?

Wist je dat?
-Als kiki nasi eet begint ze uit het
niets de hele dag te lachen en gek
doen.
- Jabir, Julia, Ciara, Lana Dane,
Evangely en Oraino alweer een
jaartje ouder zijn
- Nieuwe kinderen bij BSO
Batavier zijn: Ciara, Damani,
Jerson, Bruno
- Yassier is terug
- Wij willen Cherise, Shanaia, Toto
Jay, Devon & Zevon verwelkomen

KDV DE PUCKJES
Op 14 april is er een nieuwe kindje bij KDV puckjes gekomen
namelijk : Patrick Olteanu.
Afgelopen maand zijn we de kinderen
met de tram samen naar de markt gegaan
om verse groenten te kopen.
Ook hebben we een nieuwe thema:
Hoera , een baby!

Wist je dat:
- Lynn loopt
- Chelsea is rond de bank aan het lopen
- Chelsea is op 11 maart 1 jaar geworden.
- Isaiah kent de kleuren al heel goed
- Gevionne bezig is met zindelijkheid training
- Patrick is al helemaal gewend bij de puckjes

NIEUWS UIT HET MANAGEMENT
Nieuws uit het Management van Kids Wonderworld
Beste Ouders en medewerkers,
Het tweede kwartaal van 2014 nadert met rassé schreden bij het schrijven van dit stuk. We hebben het afgelopen
kwartaal weer veel veranderingen gehad. Zo brandde medio maart een deel van kinderdagverblijf De Wereld en
BSO de Batavier gevestigd aan de Gouvernestraat 70e te Rotterdam af. Met spoed moesten wij de kinderen elders
onderbrengen. Ook rijden er nog steeds elke ochtend vanaf 7.00 uur auto’s om kinderen naar de tijdelijke locatie in
het centrum te vervoeren. Zoals het er nu naar uit ziet wordt de locatie De Wereld eind juni opgeleverd en gaan we in
de maand juli alle kinderen weer verplaatsen naar hun oude groepen. Kinderdagverblijf De Wereld ziet er weer super
mooi, fris en nieuw uit. Ik wil nogmaals alle ouders bedanken voor hun geduld en begrip gedurende de afgelopen
periode.
Op 8 mei jl hebben wij een algemene ouderbijeenkomst gehouden bij Kinderdagverblijf Dribbel , omdat wij graag alle
ouders persoonlijk tijdig wensten te informeren over de vele ontwikkelingen die momenteel gaande zijn binnen de
kinderopvang branche, maar ook bij kids Wonderworld.
Een flink aantal ouders was aanwezig en middels dit schrijven dank ik hun ook niet alleen daarvoor , maar ook voor
hun tips, adviezen en verbeterpunten.
Een aantal van u was helaas verhinderd, vandaar dat in deze nieuwsbrief kort nogmaals wil aangeven wat er op de
avond besproken is.
Wij zijn als organisatie continue in ontwikkeling en bezig met de kwaliteit van de opvang te verbeteren en te
verhogen. Deze inzet komt niet van ons alleen, maar wordt ook ingegeven door de verplichte regels die die de
minister, maar de Gemeente de kinderopvang oplegt.
Zo is er vanaf 1 januari 2015 een verplichte taal niveau 3F voor alle medewerkers in de kinderopvangbranche.
Binnen Kidswonderworld moeten we uiteraard aan deze eis voldoen, maar wij gaan ook nog een stapje verder.
Vanaf de tweede helft van 2014 gaan wij actief inzetten op groei, gezondheid, meer sportieve activiteiten maar
vooral op meer en diverse taalontwikkeling stimuleringsprogramma’s voor de kinderen van Kids Wonderworld.
Bovengenoemde ontwikkelingen brengen met zich mee, dat wij de afgelopen periode afscheid hebben moeten
nemen van een aantal pedagogische medewerkers. Vanaf 1 Juni bent u een aantal nieuwe medewerkers op de
groep van uw kind tegenkomen. Deze pedagogische medewerkers zijn allen HBO geschoold. Wij zijn er van
overtuigd dat wij hiermee de kwaliteit van zorg voor uw kind kunnen verhogen. Mocht u vragen hebben, schroom
niet mij aan te spreken.
Meer Ouderbetrokkenheid
Op onze laatste ouder betrokkenheids avond op 13 mei jl , die door een flink aantal ouders werd bezocht hebben wij
u 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.
Probeert u zoveel mogelijk onze ouderbetrokkenheid avonden of oudercommissie vergaderingen te bezoeken, wij
organiseren ze met plezier voor u, ook om u de gelegenheid te geven om over onderwerpen met ons van gedachten
te wisselen. Misschien raakt u enthousiast en meld u zich spontaan aan als vast lid van de oudercommissie !
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 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:
17/07/ Zomerfeest Kids Wonderworld voor alle locaties
17/09/ Oudercommissievergadering KDV De Wereld en BSO Batavier
18/09/ Oudercommissievergadering KDV Dribbel en KDV De Puckjes

Een zomerse ninja

Een zomerse Ninja
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Bakje aardbeien
Room
of ijs
Bakje
aardbeien

Room of ijs
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Bereidingswijze:
Bereidingswijze:
Snij een aardbei dwars door het midden en
vul deze met room of ijs en plak met chocoladebolletjes
Snij een
aardbei
dwars door het midden en vul
twee
oogjes erop.

deze met room of ijs en plak met
chocoladebolletjes
twee oogjes
erop.
Door een pepermuntblaadje
eruit
te laten steken, lijkt het net alsof je

Door een
pepermuntblaadje eruit
ninja ondergedoken is in een bosje
te laten steken, lijkt het net alsof je
ninja ondergedoken is in een bosje.

Kids Wonderworld wenst alle kinderen/ouders/verzorgers een fijne zomer toe!
Hopelijk zien wij jullie allemaal op ons zomerfeest!
17 juli 2014 2014 Zomerfeest Kids Wonderworld
Tot dan!

