
KDV De Wereld

Terugblik op het afgelopen hal� aar.

Op vrijdag 6 juli werd de nieuwe locatie van  

kinderdagverblijf Dribbel officieel geopend door 

wethouder Hugo de Jonge (Onderwijs, Jeugd 

en Gezin). Dat deed hij natuurlijk niet alleen. 

Tijdens de opening speelden de kinderen 

van het kinderdagverblijf en van BSO Cool de 

hoofdrol!  Onder een ballonnenboog werden 

door de wethouder en de kinderen ballonnen 

doorgeprikt en was de locatie officieel 

geopend.

Na de opening met de ballonnen waren er de 

hele middag leuke activiteiten waaraan ook de 

kleine bezoekertjes konden deelnemen. Een 

clown en het aanwezige springkussen zorgden 

voor extra veel speelplezier. Ook kreeg iedereen 

de mogelijkheid om deel te nemen aan een 

ballonnenwedstrijd waarmee een leuke prijs te 

winnen viel. 

Voor alle pappa’s en mamma’s stond er ook 

heel wat lekkers klaar. Een aantal ouders had de 

buffettafel van allerlei lekkere hapjes voorzien. 

Al met al een succesvolle 
opening en gezellige dag!
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KDV Dribbel

Welkom op de 
Zonnetjes:
Kaida

Julius

Owen 

Jermaine 

Yash 

Gyshaunn 

Gevionne

Welkom op de 
Zeehondjes:
Sem

Mary- Jane

Chayenne

Fynn

Welkom op de 
Filefanten:
Miles

Mats

Deslynn

Gequan

Welkom nieuwe kindjes!
Met veel plezier mogen wij weer een aantal 

kinderen verwelkomen op Dribbel!!

Nieuwe me dewerkers 
op Dribbel

Dribbel mag maar liefst 3 nieuwe 

medewerkers verwelkomen!

Annemieke Wiersma 
zij werkt op woensdag, donderdag en 

vrijdag op de Zeehondjes.

Irene Woninck 
zij werkt op maandag, dinsdag, 

woensdag en vrijdag op de Zeehondjes

Adilia Teixeira 
zij werkt op maandag, woensdag, 

donderdag en vrijdag. Zij zal op 

verschillende groepen gaan werken.

Welkom!

  Zomervakantie:
In de zomervakantie hebben de kinderen van Dribbel heerlijk 

genoten van het prachtige weer! De kinderen hebben 

heel veel buiten gespeeld en lekker in de buitenlucht hun 

maaltijden gegeten.

De kinderen hebben heerlijk in het parkje gespeeld en 

wandelden regelmatig met de leidsters naar het speeltuintje. 

Ook een heerlijk ijsje mocht natuurlijk niet ontbreken…

Ook zijn de kinderen een dagje naar Professor Plons geweest 

en naar een super spannend piraten tentoonstelling!

Chef Kok op Dribbel
Op Dribbel wordt er elke dag 

gekookt en sinds kort zijn de 

maaltijden extra lekker… Dit komt 

vast door onze nieuwe chef kok, 

Mats! Chef kok Mats maakt samen 

met zijn keukenhulpje, Ina, de 

lekkerste gerechten klaar voor de 

kinderen van Dribbel.

Wij wensen alle kinderen 

heel veel plezier bij 

Dribbel!!!

  Hier weer een nieuwsflits van uit De Wereld.

Zoals jullie hebben kunnen ervaren is er veel 

veranderd op De Wereld, het kinderdagverblijf zit 

nu alleen op de begane grond. De groepen hebben 

allemaal een eigen naam gekregen. Groep1 heet 

nu de Tijgertjes, groep 2 heet nu de Micky’s, groep 

3 heet nu de Pluto’s, groep 4 heet nu de Dalmatiërs 

en groep 5 heet nu de Duckies. 

Op de eerste en tweede verdieping zit nu onze 

BSO de Batavier. Deze kinderen worden voor en 

na school opgevangen. Bent u benieuwd, neem 

gerust een keer een kijkje.

Op de Wereld hebben wij een nieuwe medewerker 

mogen verwelkomen, namelijk Marijke Stam . Zij 

komt ons team versterken 2 dagen op de micky’s 

en 2 dagen op de tijgertjes groep.

Ook zijn er medewerkers van uit de Wereld naar 

kinderdagverblijf Dribbel gegaan om daar het 

team te versterken. Dit zijn AnnemiekWiersma 

en Irene Woninck. Naast onze  gastvrouw Henny 

hebben we nu ook 2 gastheren, George en 

Hassan. Onze gastvrouw Jacintha heeft ons eind 

oktober verlaten.

Zomerfeest
Op vrijdag 6 juli 

2012 vierden we ons 

jaarlijkse zomerfeest. 

Wat waren we blij met het mooie weer op 

die dag! Kinderen konden worden geschminkt, 

een lekkere suikerspin of popcorn oppeuzelen, een 

bezoekje brengen aan clown Stippel, die mooie 

ballonfiguurtjes maakte voor de kinderen, én heerlijk 

klauteren en springen op het springkussen.

Ook was er genoeg te eten en te drinken. Sommige 

ouders hadden zelf lekkere dingen meegebracht, het 

andere lekkers was gemaakt door de medewerkers 

van De Wereld. Al met al was het een geslaagde dag.

Puk en Ko
In september hebben we het thema “oef, wat warm” 

afgesloten en zijn we begonnen met het thema 

“reuzen en kabouters” waarin weer verschillende 

activiteiten aanbod zullen komen. De begrippen 

“groot en klein”komen hier het meest aan bod. Er 

wordt weer veel voorgelezen en gezongen. Bent u 

benieuwd naar het thema en wilt u er meer over 

weten, vraag het aan de leidsters.

Vanaf 11 september zijn we gestart met een nieuw 

project “Muziek op schoot”. Hierbij gaan de kinderen 

met begeleidster naar de Magistraat. Dit is een 

bejaardencentra. Samen met de ouderen mensen 

krijgen de kinderen muziekles van een muziek 

pedagoog. Natuurlijk worden hier foto’s gemaakt en 

deze zullen we gaan ophangen in de gang.

Over het gezellige sinterklaasfeest en de ondeugende 

pieten en onze heerlijke kerstbrunch vertellen we 

graag meer in onze volgende nieuwsbrief, omdat we 

dan meer plek hebben voor nog meer leuke foto’s 

van de kinderen.

Groeten team De Wereld

Op de Wereld hebben wij een nieuwe medewerker 

mogen verwelkomen, namelijk Marijke Stam . Zij 

komt ons team versterken 2 dagen op de micky’s 

en 2 dagen op de tijgertjes groep.

Ook zijn er medewerkers van uit de Wereld naar 

kinderdagverblijf Dribbel gegaan om daar het 

team te versterken. Dit zijn AnnemiekWiersma 

en Irene Woninck. Naast onze gastvrouw Henny 

hebben we nu ook 2 gastheren, George en 

Hassan. Onze gastvrouw Jacintha heeft ons eind 

oktober verlaten.



De zomervakantie zijn we begonnen met een 

groot zomerfeest i.s.m. kdv de Wereld op onze 

nieuwe locatie in de Gouvernestraat. Het was een 

superleuke dag waar jong en oud heeft kunnen 

genieten van allerlei spelletjes, activiteiten en 

lekkernijen.

Tijdens de vakantie hebben we veel ondernomen. 

We hebben veel musea ’s bezocht zoals het NAI, 

Boijmans van Beuningen en de Kunsthal. Ook 

mochten we heel speciaal achter de schermen 

kijken bij het stadhuis van Rotterdam tijdens een 

speciale rondleiding. 

En wat een plezier hebben we gehad in Plaswijck-

park op de skelters in de verkeerstuin, op de rond-

vaart boot over de Kralingse plas en het bewonderen 

van de vele dieren die  wonen op dit park.

Ook was het genieten in Ahoy bij Jeugdland. 

Wat was daar veel te doen! De kinderen konden 

haast niet kiezen uit alle verschillende activiteiten. 

De kinderen konden namelijk kiezen uit o.a. 

springkussens, schminken, make up workshops, 

koekjes bakken, amulet zagen en ga zo maar door. 

De kinderen gingen moe, maar ook erg blij weer 

huiswaarts.

Na 6 weken hebben we afgesloten met een 

uitstapje naar het historische Kinderdijk. Nadat we 

hier waren aangekomen met een prachtige boot  

vielen alle mondjes open van verbazing toen we in 

1 keer wel  12 molens tegelijk zagen. We keken onze 

ogen uit! Wat een prachtig gezicht. Na een gezellige 

picknick en een fijne wandeling gingen we terug 

naar de boot. Alleen nog even snel met z’n allen op 

de foto in en rondom een gigantische klomp en dan 

weer op de boot terug naar ons mooie Rotterdam.

Op zaterdag 1 september werd in het wijkpark 

het 25 jarig bestaan gevierd van deze locatie 

midden in het centrum gelegen aan de locatie 

van bso de batavier. Kids Wonderworld heeft 

hierbij de feestelijke opening verzorgd d.m.v. een 

ballonnenwedstrijd. Om 13.00u gingen er 150 

felgroene ballonnen van Kids Wonderworld de 

lucht in. Wat was dit een mooi gezicht aan de 

felblauwe hemel!

Op 17 september is juf 

Wandana bevallen van een 

gezonde zoon. Zijn naam is 

Neshwan. We wensen hen 

alle geluk van de wereld! 

Groetjes,
team Bso 
De Batavier

Bso De Batavier

  De scholen zijn alweer enkele 
maanden geleden begonnen maar 
hier toch nog even een terugblik 
op de zomer van 2012. Deze kwam 
wat laat op gang door de vele regen 
die er in het begin is gevallen maar 
gelukkig maakte de laatste paar 
weken veel goed met al z’n heerlijke 
temperaturen en warme zon. BSO 
de Batavier is met de kinderen veel 
naar buiten geweest om te genieten 
van sport & spel in het wijkpark en 
van alle gezelligheid in speeltuin 
Weena. 

  De zomervakantie zit er 

helaas weer op en de scholen 

zijn alweer lang begonnen. Wij 

hopen dat alle kinderen hebben 

genoten van de zomervakantie 

zodat zij weer een goeie start 

op school mogen maken. Voor 

alle kinderen alsnog een goed 

schooljaar toegewenst!!

Bso Cool

Even een terugblik op de 
zomervakantie….2012

Tijdens de 6 vakantieweken in de zomer 

hebben wij gebruik gemaakt van de locatie 

Dribbel. Op deze locatie was speciaal een lokaal 

voor de bso. Tussen de middag hebben wij 

warm gegeten en in de middag een lekkere 

boterham.  Ook vonden de kinderen van het 

kinderdagverblijf Dribbel het super gezellig dat 

wij er waren! 

Bso Cool heeft ook vaak een bezoekje gebracht 

aan bso Bata4, hiervoor willen wij jullie allemaal 

bedanken voor de gastvrijheid!

Het weer zat niet altijd even mee, maar 

ondanks het weer hebben wij leuke activiteiten 

kunnen ondernemen zoals;

Plaswijckpark, kunsthal, maritiem museum, 

jeugdvakantieland, game store, boottocht naar 

kinderdijk etc…

Vanaf het nieuwe schooljaar zitten wij weer 

op de locatie Schiedamsedijk en hopen op een 

leuk/ te gekke schooljaar met de kinderen!!!!

Groetjes,
team Bso

  Terugblik op de afgelopen periode en 
blik op het nieuwe jaar !.
In de maanden juli en augustus 
werd onder alle ouders een 
tevredenheidsonderzoek gehouden. 
Op alle locatie werden ouders gevraagd 
om een vragenlijst in te vullen. Begin 
september zijn de gegevens verzameld 
en geanalyseerd. De uitkomsten zijn 
besproken met de oudercommissie 
en met al het personeel tijdens een 
personeelsavond. Hieronder kort de 
uitkomsten.

De uitkomsten laten zien dat de ouders van 
kinderdagverblijf Dribbel erg tevreden zijn over het 
kinderdagverblijf. Zij geven de locatie een ruime 
voldoende; 8,6. De ouders van kinderdagverblijf 
De Wereld zijn kritischer maar geven de locatie 
gemiddeld ook een voldoende; 7,1

Op beide kinderdagverblijven geven de ouders aan 
ouderbetrokkenheid belangrijk of zeer belangrijk 
te vinden. Op beide locaties geven ouders aan 
dat de organisatie van ouderavonden beter kan. 
Op kinderdagverblijf Dribbel beoordelen 3 ouders 
dit als matig en een ouder zelfs als slecht. Op 
kinderdagverblijf De Wereld beoordelen maar liefst 6 

ouders dit als matig en 2 als slecht. In de opmerkingen 
geven een aantal ouders van KDV Dribbel aan dat er 
geen ouderavonden worden georganiseerd of dat ze 
hiervan niet op de hoogte zijn. 
Dit is voor Kids Wonderworld een erg opvallende 
uitkomst aangezien er het afgelopen jaar 5 
ouderavonden zijn gepland. De opkomst van de 
avonden die al geweest zijn was zeer laag. Afgelopen 
juli is er een ouderavond geweest op locatie Dribbel, 
waarbij 2 ouders aanwezig waren. In juni is er een 
ouderavond geweest op locatie De Wereld, waarbij 
maar 1 ouder aanwezig was. Op donderdag 11 oktober 
was erop kinderdagverblijf Dribbel een speciale 
ouder betrokkenheids avond en had als thema “Het 
voorkomen en genezen van brandwonden”. De 
avond wordt geleid door iemand van de Nederlandse 
Brandwondenstichting. 17 en 18 decemberwaren er 
speciale knutselvonden voor ouders op alle locaties 
voor de kerst! Deze waren wel leuk, gezellig en druk 
bezocht.

Een ander punt dat bij beide kinderdagverblijven 
terugkwam was de beoordeling voor de uiterlijke 
verzorging van de kinderen door de leidsters. Een 
aantal ouders gaf aan dat als zij af en toe bij het 
ophalen, hun kinderen met snotneusjes en vieze 
mondjes aantreffen. De leidsters zullen hier voortaan 
extra op letten! 
Het volledige verslag met alle uitkomsten is 
voor alle ouders na te lezen op de locatie in de 
ouderbetrokkenheids map. Mocht u meer informatie 
willen over enquête of over ons beleid, dan kunt 
u terecht bij de leidinggevende van de locatie. Wij 
danken alle deelnemende ouders hartelijk voor de 
medewerking!

In november en december bent u schriftelijk op de 
hoogte gesteld van de verplichte sluitingsdagen 
dagen in 2013 en de nieuwe tarieven voor 2013. 
Deze informatie staat ook op onze website. Begin 
Februari  vieren wij graag met alle ouders, kinderen 
en medewerkers ons inmiddels traditionele groot 
nieuwjaarsfeest in  Theater Gouvernestraat  aan de 
Gouvernestraat 133, te Rotterdam.  
Binnenkort ontvangt u van de leidsters uw persoonlijke 
uitnodiging met de definitieve datum.   Onze leidsters 
en kinderen zijn al maanden bezig met het instuderen 
van een leuke uitvoering. Ik kijk ernaar uit samen met 
u het glas te heffen op het jaar 2013.

Management
nieuws vanuit het

Kinderdagverblijf Dribbel 
totaal aantal respondenten: 21

responspercentage: 75%

Kinderdagverblijf De Wereld
totaal aantal respondenten 27

responspercentage: 44%

BSO Cool
totaal aantal respondenten 3

responspercentage 18%

BSO De Batavier
totaal aantal respondenten 3

responspercentage 12%

Vanwege het lage aantal respondenten zijn de uitkomsten 
van de enquêtes van de BSO helaas niet representatief. te
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Maritza Russel 
Directeur


