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Voorwoord
Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt de nieuwsbrief van Kidswonderworld KDV
de Wereld en BSO de Batavier van de periode mei tot
en met augustus 2019. In de nieuwsbrief vindt u leuke
verhalen over wat de kinderen van zowel de
babygroep, de peutergroep als de BSO de afgelopen
maanden hebben beleefd.
Ook blikken wij even terug op ons gezellige
zomerfeest, wat fijn dat er zoveel ouders zijn
gekomen en aan de vele glimlachen van de kinderen
te zien vonden zij het een succes, vooral de lekkere
hapjes en het schminken!
Ik hoop dat iedereen genoten heeft van een heerlijke
zomervakantie. Op dit moment is helaas het mooie
weer voorbij en gaan wij richting de regenbuien en de
donkere dagen, laten wij gauw gaan terugblikken op
wat de kinderen in de afgelopen zonnige periode
hebben beleefd!
Veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Annelieke Renes
Leidinggevende/pedagogisch coach KDV de Wereld,
BSO de Batavier en KDV Dribbel

KDV de Wereld en BSO de Batavier
Gouvernestraat 70e
3014PR Rotterdam
Tel: 010-4366447
info@kidswonderworld.nl
https://www.kidswonderworld.nl
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Wat hebben de baby’s beleefd?
De afgelopen weken kwam het zonnetje iedere dag tevoorschijn en konden wij heel veel buiten
spelen, heerlijk! Fantastisch dat er zoveel kinderen en ouders langs zijn gekomen op ons
zomerfeest!
In de afgelopen maanden hebben wij kindjes zien komen en gaan. Zo zijn Kenza, Nadir, Farhat en
Yara over naar de peutergroep. Wij gaan hun erg missen op de babygroep. Verder hebben wij
twee nieuwe kindjes op de groep. Het broertje van Farhat: Asrar en Kharë. Wij hebben afscheid
moeten nemen van Denzel, hij is naar een andere kinderopvang waar zijn mama werkzaam is.
Ook dit jaar werd er zomerfeest georganiseerd. Voor de baby’s hadden wij een buitenbadje
klaargezet met een klein laagje water en speelgoed erin. De baby’s hebben zich erg vermaakt.
Het was die dag gelukkig erg mooi weer en iedereen was leuk aan het spelen en genieten met
elkaar. Daarnaast hebben de baby’s een aantal keer buiten gezwommen in kleine zwembadjes. Zij
hebben allen zoveel plezier gehad.

Wist je dat:
-

-

-

-

-

-

Asrar is onze nieuwe baby van 4 maanden.
Welkom Asrar, laat het mooie avontuur maar
beginnen.
Rayshandro was een tijdje niet geweest i.v.m.
vakantie, maar hij heeft snel zijn draai gevonden
en speelt super leuk met de andere kinderen.
Kaïna is altijd heel actief en vrolijk, beweegt graag
en zoekt uitdaging op de groep. Kan soms
ondeugend zijn maar dat vinden wij helemaal niet
erg.
Raul speelt graag op de mat en het gaat super
goed met zijn ontwikkeling. Kan steeds beter
happen en mee eten met andere kinderen.
Raouf vindt spelen met de bal heel erg leuk en
kan heel leuk met ons mee zingen.
G’maya groeit zo snel en is erg wijs. Knuffelen
met juf Adilia doet ze maar al te graag.
Cjay kan je uren aanstaren met een serieus
gezichtje wat hem heel stoer staat. Hij vindt heel
makkelijk zijn draai in de groep, hij speelt heel
leuk samen en geniet van de gezelligheid met de
kinderen.
Kharë is onze nieuwe aanwinst, zij speelt en
vermaakt zich enorm op de groep. Kharë is
enthousiast en gaat steeds meer praten met de
dag wordt zij wijzer.
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Wat hebben de peuters beleefd?
De afgelopen maanden is de groepsdynamiek veranderd van de
peutergroep. Er zijn een aantal kindjes van de babygroep overgegaan
naar de peutergroep dat zijn: Yara, Farhat, Nadir, Kenza, Kharë vanaf
september en Raouf start in oktober 2019.
Wij werken op de peutergroep met thema’s. Dit wordt gedaan om de
kinderen structuur aan te bieden bij het ontdekken van de omgeving
en het ontwikkelen van vaardigheden. De afgelopen maanden hebben
wij met verschillende thema’s gewerkt. In mei hebben wij gewerkt aan
het thema: vormen. De leidsters hebben verschillende activiteiten met
de kinderen gedaan zoals: vormen uitknippen en opplakken, vormen
verven, vormen overtrekken en vormen verbinden die op elkaar lijken.
Bij vormen kan je denken aan: cirkel, vierkant, driehoek en rechthoek.
In juni hebben wij gewerkt aan het thema: wie ben ik? Dit is een
belangrijk onderdeel van de ontwikkeling. Namelijk hoe het zelfbeeld
van het kind is. Zij leren herkennen waar hun lichaamsdelen zitten en
wat je met deze lichaamsdelen kan doen. De kinderen hebben
verschillende activiteiten gedaan rondom het onderwerp zoals: het
eigen gezicht en lichaam tekenen, verf afdrukken maken van eigen
voeten en handen, spiegels knutselen en benoemen wat zij zien en
liedjes zingen (“ hoofd, schouders, knie en teen”, “dit zijn mijn
wangetjes” en “vingertjes”).
In juli en augustus hebben wij activiteiten uitgevoerd met het thema:
zomer. Wij hebben voornamelijk buiten activiteiten gedaan met de
kinderen zoals: zwemmen in een badje, voetballen, spelen met water “
emmer, schep, waterbak en balletjes” en picknicken in de voortuin.
Op regenachtige dagen hebben wij binnen een aantal activiteiten
uitgevoerd zoals: zonnetjes verven, spelende kinderen op het strand
uitknippen en opplakken en kleurplaten in kleuren met stiften.
Dit jaar is er ook een sfeer volle zomerfeest georganiseerd. Voor de
peuters waren de volgende activiteiten voorbereid: popcorn eten,
koeken versieren, schminken, kegelen en met waterpistooltjes spelen.
De ouders waren ook gezellig aanwezig op het feest!
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Nieuwtjes!
De GGD

GGD inspecties Augustus BSO, Babygroep en Peutergroep.
In augustus is de GGD bij de peutergroep, babygroep en de BSO geweest voor de jaarlijkse
inspectie. Nadat ze de dames van de babygroep had geobserveerd en vragen had gesteld gind de
mevrouw van de GGD naar de peutergroep en de BSO om een kijkje te nemen. Ook daar is ze
enige tijd gebleven om de pedagogisch medewerkers vragen te stellen te observeren. Vervolgens
heeft ze met Annelieke op kantoor alles doorgenomen. De inspectrice was super enthousiast
over deze kinderdagverblijf. Ze heeft de babygroep, peutergroep en BSO op alle punten
geïnspecteerd en we zijn op alle punten goedgekeurd. De inspectrice gaf aan dat de
kinderdagverblijf zo goed op orde was een zo’n professionele pedagogische kwaliteit biedt. Tegen
de PM’ers heeft ze gezegd dat het een feestje is om bij ons langs te komen. De rapporten zijn
prachtig.
U kunt de rapporten terug vinden in de map in de hal
Nieuwe stagiaires
Bij het kinderdagverblijf hebben wij twee nieuwe stagiaires, Filsan en Lamia. Filsan is er op de
dinsdagochtend en woensdagochtend, in de middag is zij bij de BSO te vinden. Lamia komt elke
dinsdag en vrijdag stage lopen bij het kinderdagverblijf. Welkom, wij wensen jullie veel plezier en
succes tijdens jullie stage bij Kids Wonderworld.

Kids Wonderworld
Nieuwsbrief januari - april

Wat hebben de Bso kinderen beleefd?
Mei:
In de maand mei hebben wij lekker veel op de BSO geknutseld en gespeeld. Het resultaat hiervan
is super leuk geworden! Wij zijn al lekker in de zomersferen gekomen, door schepjes en
emmertjes te knutselen en een zonnetje. Ook hebben we nog een beker drinken geknutseld, met
daarin een rietje. Wat vonden we dit leuk om met z’n allen te doen!
In de maand juni zijn de kinderen nog elke dag naar school geweest, maar was het op de BSO
eigenlijk al vakantie. Hier hebben wij veel spelletjes gespeeld en heel vaak stopdans gedaan, wat
hebben we gelachen samen om hoe we soms stil moesten blijven staan. We hebben ons prima
vermaakt op de BSO, en het was elke dag weer een klein beetje een feestje, met heel veel
verwennerijen en gezelligheid. We hebben echt aan ontspanning gedaan!
In de maand juli zijn we rustig begonnen aan de vakantie, vanwege het slechte weer waren er
wat minder uitstapjes dan gewoonlijk. We hebben wel onze eigen bioscoop gemaakt en daar
lekker films gekeken met popcorn. Dat was echt genieten! Zodra het weer het toeliet zijn we
lekker naar de kinderboerderij of naar de speeltuin gegaan, om daar lekker te gaan picknicken
met wat zelf gekochte broodjes en wat lekkers te drinken.
In de maand augustus zijn we naar de echte bioscoop gegaan, om daar de Lion King te kijken.
Wat waren sommige stukjes spannend, maar wat was de film toch leuk! We hebben echt vol
aandacht zitten kijken, en soms ook vol spanning. We zijn ook nog een dagje naar een
indoorspeeltuin geweest, omdat het weer het niet toeliet om buiten wat te gaan doen . Maar
de indoorspeeltuin was uiteindelijk toch ook wel heel leuk. Wat hebben we gezellige dagen met
z’n allen gehad, en wat vinden we het jammer dat de vakantie voorbij is. maar toch zijn we ook
wel weer blij, weer elke dag op school met de andere vriendjes en vriendinnetjes.
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Thema ‘Het bevorderen van persoonlijke competenties’
Voor het ontwikkelen van het ik-gevoel is het belangrijk dat een kind de ruimte krijgt om grenzen te
ontdekken en verleggen. De pedagogisch medewerkers begeleiden het kind in dit proces. Door de
kinderen de ruimte te geven en indien nodig grenzen te stellen. Een kind krijgt de mogelijkheid om
het zelf te doen en om zelf keuzes te maken ter bevordering van het ik-gevoel. Om te beseffen dat
het kind een zelfstandig individu is, verantwoordelijkheid te durven nemen en te leren
verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen gedrag.
In de praktijk ziet dit er als volgt uit:
- de pedagogisch medewerker geeft de kinderen de ruimte om het eerst zelf te proberen
- de pedagogisch medewerkerkers laten de kinderen zelf kiezen uit twee mogelijkheden
- de inrichting van de omgeving van het kind is hierop afgestemd
- er is materiaal en activiteiten aanwezig wat dit proces bevordert
- de kinderen krijgen de ruimte om dit proces naast en met andere leeftijdsgenoten te ervaren
- de pedagogisch medewerkers spreken vertrouwen uit naar het kind
- de pedagogisch medewerkers geven het kind verantwoordelijkheden afgestemd op zijn
ontwikkeling
- de pedagogisch medewerkers stimuleren het kind om het zelf te vragen
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Wat gaan wij de komende tijd doen?
In de komende periode gaan wij ons langzaamaan voorbereiden op de komst van Sinterklaas, hier
gaan wij een gezellig feest van maken. Als de Sintviering voorbij is gaan wij ons klaar maken voor
het Kerstfeest. Wij zullen de locatie mooi gaan versieren en mooie kerstknutsels gaan maken.
Zaterdag 23 november hebben alle pedagogisch medewerkers hun tweede studiedag. Deze dag
staat in het teken van de BHV en Eerste Hulp Aan Kinderen cursus en het omgaan met de
Meldcode.

De sluitingsdagen
Woensdag 25 December 2019 1e Kerstdag
Donderdag 26 December 2019 2e Kerstdag
Vrijdag 27 December 2019 Extra sluitingsdag
Woensdag 1 Januari 2020 Nieuwjaarsdag
Vervroegde sluitingsdagen
Donderdag 5 December 2019 15.30 uur
Dinsdag 24 December 2019 15.30 uur
Dinsdag 31 December 2019 15.30 uur
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Wat te doen met uw kind(eren)?
Spinnenweb met kastanjes
Wat heb je nodig:
•

8 Lange satéprikkers (hout).

•

1 Grote kastanje.

•

Verschillende kleuren draad.

Prik de satéprikkers, zoals op het plaatje te zien is in de kastanje en knoop vervolgens het eerste
draadje aan een van de prikkers vast. 'Weef' dan om en om over de prikker en er onderdoor. Na
een tijdje knoop je een andere kleur aan het eerste draadje en zo ga je door tot je een mooi
gekleurd spinnenweb hebt.

