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Beste ouders/verzorgers,

Allereest hopen we, dat u het nieuwe 
jaar goed bent begonnen. 

Voor u ligt de nieuwsbrief van Kids 
Wonderworld, waarin u leuke weetjes 
over de kinderen vindt en ook kunt 
lezen over de vele activiteiten, die we in 
de periode van oktober 2018 tot en met 
januari 2019 binnen kinderdagverblijf 
'De Wereld', buitenschoolse opvang 
'De Batavier' en kinderdagverblijf 
Dribbel hebben gedaan met de 
kinderen.

We vinden het altijd weer leuk u te 
vertellen over de gezellige en ook 
nuttige dingen, die we hebben gedaan 
met de kinderen en aan de foto’s kunt 
u zien hoeveel plezier we met elkaar 
hebben. 

Zoals u vast wellicht al weet blijft 
u uiteraard op de hoogte van alle 
dagelijkse bezigheden via facebook. We 
vinden het leuk, dat er zoveel gebeurt 
op facebook en blijf vooral liken en 
reageren!

Veel leesplezier en graag tot de 
volgende Kids Wonderworld 
nieuwsbrief!
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Beste ouders / verzorgers 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 vanwege de invoering van 
de IKK, was er ook vernieuwing. In december 2018 en januari 2019 werden op beide locaties nieuwe 
assistent leidinggevenden Annelieke en Marie-Claire, die tevens de pedagogische kwaliteit gaan 
bewaken, welkom geheten. Het aantal aanmeldingen op onze babygroep neemt gestaag toe. We 
zitten midden in het eerste kwartaal van 2019, in rustiger vaarwater, maar vooral op koers.

Meer ouderbetrokkenheid

In november en december 2018 bent u schriftelijk op de hoogte gesteld van de verplichte 
sluitingsdagen in 2019 en de nieuwe tarieven voor 2019. Deze informatie staat ook op onze website 
en nogmaals ook in deze nieuwsbrief. In 2019 worden weer thema-avonden georganiseerd om 
de ouderbetrokkenheid te stimuleren. 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 lid!

Nieuws van de directeur
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Gezond leren eten

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 Gezondheidsraad, maar vooral is 
warm eten voor ons een gezellig moment. Kinderen eten en drinken om gezond te zijn, 
te blijven en 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. 

Warme kleding 
Nog even een reminder. Het blijft de komende maanden nog wel nat en fris. Toch willen 
we proberen dagelijks even met de kinderen een frisse en rode neus te halen. Wilt u 
daarom uw kind warm aankleden en misschien een sjaal en/of muts aandoen. En vergeet 
u niet reserve kleding en het warme schoeisel, als u met de auto mocht komen. Zou sneu 
zijn als uw kindje niet naar buiten kan.

Hartelijke groet,
Maritza Russel
Directeur 
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Beste ouders/verzorgers,
Op de BSO De Batavier kunnen kinderen na 
een dag op school gezellig met elkaar spelletjes 
doen, met elkaar bijkletsen, knutselen en 
ontspannen. 
Op de BSO hebben wij een mini-groep 
(4-7 jaar) en een maxi-groep (7-13 jaar). 
Op dinsdag en donderdag kiezen wij ervoor de 
groep te splitsen, aangezien er op deze twee 
dagen meer dan 20 kinderen naar de BSO 
komen. Op beide groepen kunnen de kinderen 
spelen en ontspannen. 
De medewerkers van de BSO verzinnen 
wekelijks leuke activiteiten die de kinderen 
kunnen uitvoeren. In deze nieuwsbrief leest u 
daar meer over.

Op BSO de Batavier hebben wij afgelopen 
periode een hele leuke tijd gehad. 
We hebben een fijne herfstvakantie gehad met 
de kinderen, waarin wij Halloween hebben 
gevierd met leuke activiteiten & spelletjes. De 
kinderen mochten verkleed komen en uiteraard 
werden de kinderen geschminkt.

Daarnaast zijn wij ook naar speeltuin Weena 
geweest. Dit is een speeltuin in de buurt van 
de BSO, waar de kinderen lekker kunnen 
klimmen en klauteren. Verder hebben we leuke 
activiteiten gedaan zoals knutselen, spelletjes en 
activiteiten om ervoor te zorgen dat de kinderen 
zich kunnen vermaken en een leuke tijd beleven 
op de BSO in de vakanties.



 

BSO DE BATAVIER 
Nieuwsbrief Editie 5 - 1e kwartaal 2019

Kids Wonderworld 
Postbus 28026
3003 KA Rotterdam 
010-2857581

info@kidswonderworld.nl
www.kidswonderworld.nlKidsWonderworld @KidsWW

In oktober hebben wij thema ‘herfst’ gehad. In dit thema hebben wij allerlei leuke activiteiten met de 
kinderen gedaan. Op de maxi-groep hebben de kinderen op een grote paraplu de seizoenen 
geschilderd. De kinderen hebben er een week over gedaan de paraplu vol te schilderen, wat een mooi 
eindresultaat gaf. De kinderen waren echt super trots op hun prestatie en de anderen kinderen hebben 
ook echt genoten. Tijdens de activiteiten werken de kinderen goed samen, waardoor hun sociale 
ontwikkeling is gestimuleerd. We hebben de gehele herfstperiode de paraplu open gehouden op de 
maxi groep, zodatwe deze steeds konden bewonderen.

Natuurlijk was de Sint in november ook in ons land, wij hebben ons hier goed op voorbereid. 
De kinderen hebben mooie knutselwerkjes gemaakt en mooie liedjes gezongen, zodat de sint ons zou 
kunnen horen. Ook hebben we het Sinterklaasfeest gevierd op de BSO. Wij hebben lekkere pepernoten 
gebakken en gedanst op Sinterklaas muziek. Alle kinderen van de BSO hebben een mooi cadeautje 
gekregen van de Sint, want iedereen is zoet en lief geweest.

Na de sint kwam de Kerst eraan. In de periode naar Kerst toe hebben de kinderen ook weer leuke 
activiteiten gedaan. Zij hebben mooie kerstbomen op de ramen geschilderd. Op de mini-groep hebben wij 
een kleine kerstboom neergezet, de kinderen hebben de kerstballen erin gehangen en leuke kerstboompjes 
geknutseld om in de kerstsfeer te komen.
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Op de maxi-groep hebben de kinderen op de 
ramen geschilderd en een grote kerstboom 
gemaakt van knutselmateriaal. Op de laatste 
dag voordat de kinderen kerstvakantie kregen, 
hebben wij met een aantal kinderen een 
dobbelspel gedaan en de winnaar kreeg een 
boekje mee naar huis. De andere spelletjes (te 
zien op de foto) zijn voor de BSO.

De eerste dag van de kerstvakantie op de BSO 
was 27 december, wij hebben die dag met 
elkaar 3e kerstdag gevierd. Er waren niet veel 
kinderen, maar wij hebben er toch van kunnen 
genieten. 
De kinderen mochten netjes verkleed komen 
en wat lekkers mee nemen. We hebben de 
tafel netjes gedekt en we hebben lekker een 
kerstlunch gehad.

Verder hebben we ook een pyjama dag gehad. 
Iedereen mocht in zijn of haar pyjama komen, 
zo ook de leidster. Wij hebben boekjes voor 
gelezen aan de knuffels, die de kinderen 
hadden meegenomen en leuke spelletjes 
gespeeld.

Daarnaast zijn wij met de kinderen naar 
het Hofpleintheater geweest, daar was een 
winterfestival. De kinderen konden daar 
knutselen, verkleden, acteerworkshops volgen 
etc. Als laatste hebben de kinderen ook een 
rondleiding gekregen door het theater en 
konden zij verschillende kostuums zien, die 
tijdens het theater gebruikt worden. 
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Wij hebben ook een leuke spelletjes / knutsel-
dag gehad.
De kinderen op de BSO houden van bakken, 
laatst hebben wij koekjes gemaakt met leuke 
vormpjes. De kinderen mochten veel zelf doen: 
de boter snijden, het deeg kneden en rollen 
en er mooie vormpjes van maken. De kinderen 
van de BSO vonden dat heel leuk en erg lekker.
Op de allerlaatste dag van de vakantie zijn wij 
gaan bowlen. De kinderen hadden dit al eer-
der gedaan in de herfstvakantie, dit vonden zij 
zo leuk, dat wij er graag hebben herhaald. En 
wat hebben ze weer genoten, BSO de Batavier 
heeft een top kerstvakantie gehad.
Onlangs is Pharell gestart op de mini-groep, wij 
wensen jou heel veel plezier op de groep.

Hartelijke groet, Team BSO de Batavier
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Beste ouders/verzorgers,

Kinderdagverblijf de Wereld bestaat uit twee 
groepen, een peutergroep en een babygroep. 
Op de groepen kunnen de kinderen spelen 
met het aanwezige speelgoed, met de andere 
kinderen spelen, zichzelf bewonderen in de 
grote spiegel en knuffelen met de leidsters. 
De kinderen volgen een vast dagritme, met 
uitzondering van de baby's. De leidsters volgen 
de baby's in hun ritme.

De kinderen van het kinderdagverblijf hebben 
de afgelopen maanden veel activiteiten gedaan 
en met veel plezier op de groepen gespeeld. 
Hieronder kunt u lezen wat de kinderen allemaal 
hebben beleefd.

Deze thema’s zijn de afgelopen maanden voorbij 
gekomen: Halloween, dierendag, Sinterklaas, 
winter, kerst en kleuren.

In november is de fotograaf langs geweest! 
Zij heeft hele mooie foto’s gemaakt van 
onze lieve baby’s. Bij de ingang van zowel de 
babygroep als de peutergroep kunt u de foto´s 
bewonderen.

Op de babygroep zijn wij de afgelopen maanden 
bezig geweest met het leren van woordjes zoals: 
appel, banaan, auto, oog, neus enz. 
De dreumesen kunnen alle woordjes, die wij 
met hun geoefend hebben nazeggen. 
Wij zijn super trots op hun.
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Sinds 3 december hebben wij een nieuwe leidinggevende: Annelieke. In deze nieuwsbrief kunt u 
meer informatie vinden over Annelieke.
Daarnaast heeft onze lieve collega Angela van de babygroep (zij heeft 12 jaar bij ons gewerkt) op
21 december 2018 afscheid genomen van de collega's en de kinderen. 
Angela heeft een andere baan gevonden! Wij wensen haar het allerbeste toe en wij zullen haar 
missen.

Leuke weetjes over de kinderen (babygroep)
• Kaina: kruipt en klimt heel erg goed voor haar leeftijd.
• G’maya: brabbelt steeds meer, ze rolt nu ook steeds meer en kruipen komt ook al op gang.
• Yara: na heel lang wachten en veel oefenen loopt onze lieve Yara eindelijk!!
• Farhat: wordt grote zus! Mama is in verwachting van een gezond jongetje. 
• Kenza: maakt hele grote sprongen met lopen.
• Per 25-01-2019 is een nieuw kindje gekomen in de babygroep, Raouf.

Vanaf het nieuwe jaar is Kimora overgegaan van de babygroep naar de peutergroep. Kimora zat bij 
ons sinds september 2017. De medewerkers zijn super trots op haar. Alhoewel ze een groep naast 
ons zit, zullen wij haar onwijs missen op de babygroep.

Leuke weetjes over de kinderen (peutergroep
• Jie Ming vindt het erg leuk om de liedjes uit de film 'Frozen' te zingen.
• Alexa en Graciella vinden het erg leuk om samen puzzels te maken. 
• Le Mar en Samir spelen het liefst de hele dag met de auto's en de treinbaan.
• Jahfaira vindt het erg leuk om samen met Raysaa in de poppenhoek te spelen.
• Khalifa kan in zijn eentje de grootste puzzel op de groep maken en daarbij alle dieren
             benoemen.
• Liyara vindt het erg gezellig om aan tafel liedjes te zingen voor dat de kinderen gaan eten.
• Kimora is sinds kort op de peutergroep en lijkt zich hier al helemaal thuis te voelen, zij speelt
             gezellig met de andere kinderen mee en kan erg goed dansen.

Wist je dat?
• Op woensdag en donderdag verwelkomen wij een nieuwe stagiaire: Sumeyra. 
             Wij wensen haar veel plezier op de babygroep.
• Op 4 maart start een nieuwe pedagogisch medewerker: Fay. Zij zal, naast Adilia, het vaste   
             gezicht worden van de babygroep. Zij is aanwezig op maandag t/m donderdag.

Hartelijke groet, Team KDV de Wereld
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Beste ouders/verzorgers,

Het jaar 2019 is alweer een maand begonnen. 
De voornemens van Dribbel zijn natuurlijk weer 
de beste mogelijke zorg geven. Bij Dribbel wordt 
er volop gespeeld, we zijn naar de speeltuin 
geweest hebben veel geknutseld. We mochten 
nieuwe kindjes verwelkomen op de groepen en 
er zijn kindjes grote broer of zus geworden. 
En niet te vergeten, we hebben leuke 
verjaardagen gevierd.
Vanaf januari is er een nieuwe assistent-
leidinggevende bij Dribbel begonnen.
Marie-Claire Starke heeft als pedagogisch 
medewerker gewerkt en gaat de groepen 
ondersteunen. Tevens is zij ook het nieuwe 
aanspreekpunt op de vestiging. Als u vragen 
of opmerkingen heeft kunt u haar altijd 
aanspreken.

Ook kijken we nog even terug naar vorig jaar. 
De maand december stond bij Dribbel in het 
teken van gezelligheid. Sinterklaas is op bezoek 
geweest en zorgden voor een grote glimlach 
op het gezicht van de kinderen. Tijdens de 
Kerstbrunch was het gezellig en lekker smullen.
In deze nieuwsbrief vertellen wij graag over 
de avonturen van uw kinderen. Er gebeurt 
natuurlijk zoveel op een dag bij Dribbel.
Dat 2019 weer een succesvol jaar mag worden 
met goede samenwerking tussen ouders en 
leidsters en veel liefde.
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Babygroep Nijntje

Wist je dat….
• Je niet vroeg genoeg met voorlezen kunt beginnen. Binnen de babygroep lezen we graag
             voor;
• Dat papa’s en mama’s ons altijd mogen bellen. De eerste dagen op een kinderdagverblijf
              kunnen ook erg spannend voor de papa en mama zijn;
• Als er weinig kindjes op de groep zijn, gaan we met de kindjes buiten wandelen.

Welkom
Wij mogen nieuwe kindjes verwelkomen op de groep.
In de maand januari zijn Mason, Jaym en Lola begonnen.
In de maand februari mogen wij Filippos en Amaya begroeten.

Activiteiten
Ook bij de Nijntjes zijn we graag creatief bezig. De groep versieren we graag met knutselwerkjes. 
Een activiteit wat we ook graag doen is met yoghurt verven.
In de yoghurt doen we een kleurstof. Hierdoor lijkt de yoghurt nog meer op verf.
Ze mogen met de vingertjes, handjes of met een kwastje verven.
Ze voelen de structuur van yoghurt, dat het koud aanvoelt en dat ze er mee kunnen kliederen.
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Dreumesgroep Woezel

We hebben vorig jaar december samen met de kinderen Sinterklaas en Kerst gevierd, dit was erg 
ezellig, vooral omdat we vanuit de babygroep nieuwe kinderen in de groep kregen die de Woezel 
groep kwamen versterken, namelijk: Anir, Bran, Dina, Mayson, Julian en Jillian.

In december is ook onze lieve juf Sifa met zwangerschapsverlof gegaan, zij is op 5 januari bevallen 
van een gezonde en mooie dochter genaamd Serra. Wij feliciteren haar met dit kleine wondertje en 
wensen Sifa haar man en de kleine Serra veel goeds toe. 

Totdat Sifa weer bij ons op de groep komt, valt Ilana voor haar in en omdat alle kinderen Ilana 
kennen is dat erg fijn. Zij zal tot de maand april bij ons zijn, want dan komt Sifa weer terug. 
Welkom Ilana! 

De maand januari is ook alweer achter de rug. In januari hebben we kennis gemaakt met onze 
nieuwe leidinggevende Marie Claire, zij is erg enthousiast en de kinderen vinden haar erg aardig, 
Welkom Marie Claire!  

Januari is erg koud geweest en als het even kon, zijn we buiten gaan spelen, want dat vinden 
de kinderen altijd leuk. We hebben zelfs sneeuw gehad. Binnen hebben we met de kinderen 
geknutseld en o.a. het lied van ‘dag meneer de sneeuwman’ gezongen. 
Verder hebben we de groepsinrichting wat veranderd, waardoor het net wat gezelliger spelen is 
voor de kinderen van de ‘Woezelgroep’.

Wist je dat…

• Ondanks de kou de kinderen het heerlijk vinden om buiten te spelen;
• Dat de juffen zoveel knuffels van de kindjes op een dag krijgen;
• Dat de kindjes het liedje “met de vingertjes, met de vingertjes, met de platte, platte hand” 
             heel leuk vinden;
• Dat we kinderen zoveel mogelijk vrij laten bij het knutselen, waardoor je dus hele mooie 
             verschillende sneeuwpoppen krijgt.
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Peutergroep Pip

Wist je dat...
• Ayden, Viero, Ada, Ziya en Enzo naar de basisschool zijn gegaan en het erg goed doen op
             school;
• Lionel grote broer is geworden. Het broertje van Lionel heet Milano;
• Ook Sofia en Lola grote zussen zijn geworden. Zij hebben een heel lief broertje gekregen
             genaamd Toby-Kai;
• Wij een leuke Facebookpagina hebben. Op onze Kids Wonderworld pagina zie je regelmatig 
              leuke foto's voorbij komen van o.a. uitstapjes, verjaardagen en andere leuke activiteiten.

Afscheid 

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Ayden, Viero, Ada, Enzo en Ziya, ze zijn naar de 
basisschool gegaan en doen erg goed hun best op school.

Welkom 

De Pip groep heeft twee nieuwe kindjes mogen verwelkomen, Jaydanie en Anthony. 
Welkom bij de Pip groep!

Stagiaires 

Wij hebben een nieuwe stagiaire op de groep, haar naam is Heidhyan en ze zal voorlopig op 
dinsdag en woensdag gezellig stage komen lopen! 
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Activiteiten 

Bejaardenhuis 
In oktober zijn wij met de kinderen naar het bejaardenhuis geweest. Zowel de kinderen als de 
opa’s en oma’s genieten van elkaars gezelschap. Vol enthousiasme werden we door opa’s en oma’s 
ontvangen in de hal van het bejaardentehuis. De kinderen kregen volop aandacht en ondernamen 
allerlei activiteiten, samen liedjes zingen en boekjes lezen. Wij vinden de bezoekjes aan het 
bejaardentehuis zo’n succes, dat wij om de week een bezoek gaan brengen. 

Sinterklaas
Op 5 december kwam Sinterklaas bij Dribbel langs. De kinderen hadden zich al dagen van tevoren 
verheugd op de komst van de lieve Sint. Voor elk kindje werd er uit zijn grote Sinterklaasboek iets 
voorgelezen. Ook kreeg elk kind een cadeautje. 

Kerstbrunch
Ook hebben we op Dribbel een fantastische kerstbrunch hebben gehad met heeeeeeeel veel 
zelfgemaakte gerechtjes van ouders! Top! We hebben met z’n allen genoten. 

Kinderboerderij 
Een activiteit wat de kinderen altijd waarderen, is een bezoekje aan de kinderboerderij. De afgelopen 
periode hebben wij regelmatig een bezoekje gebracht aan de kinderboerderij. De kinderboerderij is 
leuk en leerzaam. Ze leren veel verschillende dieren kennen zoals, kippen, konijnen, koeien, paarden, 
ezels en geitjes. Wat eten de dieren? Ook mochten we de dieren aaien. En wat zijn sommige dieren 
lekker zacht.  

Bibliotheek 
In januari zijn we naar de bibliotheek geweest. Doordat Dribbel in het centrum ligt, kunnen wij een 
bezoekje aan de bibliotheek al helemaal niet overslaan. De kindjes mochten uit het grote aanbod zelf 
een boekje kiezen. Bij Dribbel lezen we graag aan de kinderen voor. Voorlezen prikkelt de fantasie, 
ontwikkelt het taalgevoel, vergroot de woordenschat en draagt bij aan hun interactieve vaardigheden 
en het is ook altijd een moment van ontspanning.

Hartelijke groet, Team KDV Dribbel  
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Informatie ouders

Even voorstellen, Annelieke Renes

Voor de ouders die de nieuwe assistent leidinggevende/pedagogisch coach nog niet op de locatie 
heeft gezien, hieronder vindt u meer informatie.
Mijn naam is Annelieke Renes, ik ben 26 jaar oud en ik woon in Rotterdam.
Tijdens de opleidingen Pedagogisch medewerker (MBO) en Pedagogiek (HBO) heb ik veel er-
varing opgedaan in het werken met kinderen in de leeftijd van 0 t/m 13 jaar. Daarnaast heb ik, 
voordat ik naar Kids Wonderworld kwam, 4 jaar gewerkt als pedagogisch medewerker op zowel 
een peutergroep als op de BSO.

Vanaf 3 december 2018 ben ik werkzaam binnen Kids Wonderworld, locatie KDV de Wereld, als 
assistent-leidinggevende/pedagogisch coach. Ik heb erg veel zin om hier aan de slag te gaan en 
wil jullie graag ontmoeten in de komende tijd.

Voor vragen omtrent de ontwikkeling van uw kind, praktische vragen over de opvang etc. kunt u 
bij mij terecht via het e-mailadres: renes@kidswonderworld.nl. Ik ben aanwezig op de volgende 
dagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Op elke locatie is een map aanwezig met informatie voor ouders. Een map van de oudercom-
missie en een map met GGD-rapporten. De mappen zijn altijd beschikbaar en ter inzage op de 
locaties.

Kinderwagen en wandelwagens

Vriendelijk verzoek kinderwagens en wandelwagens in de kinderwagenstalling neer te zetten, 
vanwege de veiligheid op de gang. De doorgang moet vrij blijven in geval van een ontruiming van 
het pand. En het ziet er natuurlijk ook veel netter uit! 
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Agenda en activiteiten 

Sluitingsdagen

Vrijdag 19 april 2019 - Goede Vrijdag 
Maandag 22 april 2019 - 2e Paasdag 
Donderdag 30 mei 2019 - Hemelvaartsdag 
Maandag 10 juni 2019 - 2e Pinksterdag 
Woensdag 25 december 2019 - 1e Kerstdag 
Donderdag 26 december 2019 - 2e Kerstdag 
Vrijdag 27 december 2019 - Extra sluitingsdag 

Studie dagen Personeel; Alle locaties zijn gesloten 

Vrijdag 19 april 2019 - Studiedag 
Vrijdag 31 mei 2019 - Studiedag

Vervroegde sluiting: Op deze dag sluiten wij eerder 

Donderdag 5 december 2019 15.30 uur 
Dinsdag 24 december 2019 15.30 uur 
Dinsdag 31 december 2019 15.30 uur

Agenda 

Dinsdag 31 oktober 2019: Halloween viering KDV de Wereld & BSO de Batavier 
Woensdag 4 december 2019: Sintviering BSO de Batavier 
Donderdag 5 december 2019: Sintviering KDV de Wereld 
Maandag 23 december 2019 Kerstviering KDV de Wereld & BSO de Batavier
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Appelmoes maken
Ingrediënten
3 grote of 4 kleine appels (lekker zoet 
van smaak, zodat je geen suiker hoeft 
toe te voegen)
1 dl water
eventueel kaneel of citroensap

Bereiding
Schil de appels. Ontdoe ze van de klokhuizen en snijd in 8 
partjes.
Zet op het vuur met een laagje water. Kook in 10 minuten de 
appels zacht. Het water is dan nagenoeg verdampt.
Pureer de appels voor een geheel gladde appelmoes. Wil je 
hem wat steviger, als een appelcompote? Dan is prakken met 
een vork genoeg. Als je wilt kun je nog wat kaneel of citroen-
sap toevoegen, maar veel kinderen hebben hun appelmoes 
het liefst puur!
Bewaren
Hoe lang wil je de appelmoes bewaren? In de koelkast blijft 
hij goed afgedekt een week goed. Wil je hem langer bewa-
ren? Kook dan enkele potten en deksels 5 minuten uit in een 
pan water. Zet de schone potten omgekeerd op een schone 
theedoek te drogen. Schep de hete appelmoes erin, draai het 
deksel er goed stevig op en zet de pot omgekeerd neer. Een-
maal afgekoeld is de appelmoes vacuüm verpakt en blijft hij op 
een koele, donkere plek wel maanden goed. Maak meteen een 
grote hoeveelheid, dan kun je even vooruit!
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Recept - Kaasbroodjes uit de koekenpan 1-2 jaar.

Ingrediënten
6 sneetjes bruin casinobrood
3 plakken jonge kaas
1 tl kerriepoeder
1 middelgroot ei
150 ml halfvolle melk
3 el ongezouten boter (of margarine)

Bereiding
Snijd de korsten van de sneetjes brood. 
Beleg de helft van de sneetjes brood met de kaas en bestrooi 
met de kerriepoeder. 
Leg de rest van de sneetjes brood erop.
Klop in een diep bord het ei met een mespunt zout 
en de melk los. 
Wentel de broodjes met kaas voorzichtig door het eimengsel. 
Verhit de boter in een koekenpan met antiaanbaklaag en bak 
de broodjes op laag vuur in 5 min. bruin. Keer ze halverwege.

Combinatietip: Lekker met ketchup!


