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Bij Dribbel hebben wij besloten om 

een 3+ groep te openen. 

De groepsgrootte is weer toegenomen 

en er zijn wat meer 3+ kinderen bijgekomen.  

De 3+ groep start vanaf maandag 

10 november 2014 

en komt in de groep achter de 

schuifdeur bij de Zeehondjesgroep.  

Door de 3+ groep creëren wij wat meer  

rust in de groep  

en kunnen wij met de 3+ kinderen  

gestructureerd en  

intensiever aan de slag gaan 

met het VVE programma. 

De activiteiten zijn er op gericht 

om de sociale en cognitieve ontwikkeling te  

stimuleren!

 

‘’Jeetje’’, wat gaat de tijd snel! 

Zo snel dat we al in de maand 

december zijn. Dat betekend 

dus dat de 3e nieuwsbrief er al is! 

 

In deze nieuwsbrief kijken we terug 

naar de afgelopen maanden. 

De kinderen van Kids Wonderworld 

hebben leuke activiteiten  

gedaan zoals; schilderen, knutselen, dierendag 

en Halloween vieren.  

Ze zijn ook naar   

diergaarde Blijdorp geweest.  

Een aantal kinderen van het  

kinderdagverblijf zijn  vier geworden  

en stroomden door naar onze BSO’s 

Er zijn een aantal nieuwe kinderen  

gestart op de groepen van Kids Wonderworld. 



KDV DribbelKDV DRIBBEL 

Alle kinderen van kinderdagverblijf  

Dribbel en MKDV Citykids 

zijn naar diergaarde Blijdorp geweest.  

Het regenachtige weer mocht hierbij de  

pret niet drukken! Het aquarium was de 

grote favoriet bij de meeste kinderen. Aan het einde  

van deze lange, maar zeer indrukwekkende  

dag vielen de kinderen heerlijk in slaap 

tijdens de weg terug naar het kinderdagverblijf. 

Op vrijdag 31 oktober hebben wij  

bij Dribbel “Halloween”  gevierd. 

Alle kinderen mochten die dag verkleed 

komen. De één was een piraat, 

de ander spiderman en weer een ander kindje 

kwam verkleed als vleermuis. 

In de ochtend werd er met  

de kinderen koekjes gebakken en 

versierd in de vorm van spookjes en pompoenen. 

Als warme maaltijd hadden we een hele lekkere 

pompoensoep die bij veel kinderen goed  

in de smaak viel! 

Na het middagdutje mochten de kinderen hun eigen 

gemaakte koekjes opeten, waarna  wij ons hebben  

klaargemaakt  voor de lampionnenoptocht! 

De kinderen mochten verkleed met een verlichte 

lampion door de stad lopen.  

Bij verschillende winkels kregen 

de kinderen snoepjes en een mandarijn. 

Wat was dit leuk zeg!  

 

 

Na het zingen van het liedje 

over de krokodil en de vraag of 

de politie een nieuwe bil gaat  

betalen, antwoordde Arthuur;  

‘’Maar dat hoeft 

toch helemaal niet Vicky?!  

Je kan toch gewoon 

bij de billenwinkel nieuwe  

billen halen’’ 

Waarop ik vroeg;  

‘’Maar waar is die billenwinkel dan? 

‘’Nou’’ zegt Arthuur;  

‘’Gewoon daar over de grens bij België’’ 

Wist je dat? 
- Gedy, Kennedy, Quinn, Darleyson, Kerenza en 
  Mila zijn een jaar ouder geworden. 
- Helaas was Hjálte in week 45 voor 
   het laatst bij ons op het kinderdagverblijf. 
-  Jade en Caine (broer en zus) zijn 
   nieuw bij ons op de groep en wij  
   heten hun van harte welkom! 
- Willemijn komt af en toe ons team  
   versterken als vaste invalkracht. 



BSO BATAVIER

Wij doen veel spel activiteiten in het 

park. Onder deze activiteiten  vallen  

streetdance of de meiden 

bedenken dansjes, daarnaast sporten 

de kinderen veel. De afgelopen tijd zijn 

wij druk aan het knutselen geweest 

met het thema herfst . Momenteel zijn  

wij bezig met het thema Sinterklaas. 

 

In de school vakanties hebben wij 

gevarieerde activiteiten, zoals;  

een spelletjes middag, knutselen, zwemmen  

en speurtochten. Daarnaast gaan wij langs 

verschillende musea. Er wordt gebruik gemaakt 

van de speeltuinen in de buurt, zoals de  

speeltuinen Weena en Oostervant.  

TOS (thuis op straat) zorgt ervoor 

dat de kinderen van Kids Wonderworld ook  

in contact komen met kinderen uit de buurt.  

Gezellig! 

Met meester Virgil zijn wij druk bezig om het  

certificaat  binnen te halen voor 

Lekker Fit.  

Vanaf november hebben wij 

een gymzaal tot onze beschikking  

gekregen op de dinsdag middag van 

16:00 tot 17:00. Dat betekent wel dat 

wij op de dinsdagen iets later warm gaan eten. 

 

Wist je dat? 

- Shania heel goed het liedje Labanta 

  kan zingen en ook heel goed kan dansen. 

- Evangely en Madelynn heel  

  mooi gitaar kunnen spelen.  

- Quielverly het super leuk vindt om 

  zich elke dag te verkleden als een prinses.  

- De broers Justin & Jason en Levann & Devann 

  super fanatiek zijn met tafel voetballen. 

- Wij verwelkomen Leyla, 

  Jay Irengelo, Gilehcio en Elijah.  



BSO Batavier/CoolKDV DE WERELD 

Wij hebben met de kinderen Halloween 

gevierd.  De kinderen hebben 

een skelet en spinnenweb  

gemaakt  daarnaast hebben we 

ook de kinderen geschminkt.  

De kinderen vonden het hartstikke leuk! 

 

Ook zijn wij bezig met ‘’Lekker Fit’’. De kinderen 

hebben nu elke woensdag een half uurtje  

bewegings les van meester Virgill en elke dag  

krijgen ze een half uurtje bewegings les van  

de pedagogisch medewerkers. 

Daarnaast hebben wij ook de 

Babygroep geschikt gemaakt voor 

Yeshua en Ro’leisha, want zij kunnen 

lopen! Ze zijn nog niet helemaal stabiel  

en voor dat je het weet is het; BOEM! 

 

Wist je dat? 

- Iman en Rachel al zindelijk zijn.  

- Syano en Jenoah bezig zijn met 

  de zindelijkheidstraining. 

 - Naïro en Ailani beginnen met kruipen.  

- Jaycelinn, Gilmore en  G’anna  een  

   jaartje ouder zijn geworden.  

- Wij verwelkomen Asaiah & Dina 

  zij zijn nieuw op de groep. 

- Yassir weer terug is gekomen. 



BSO LeonidasBSO LEONIDAS 

KDV DE PUCKJES 

Met de BSO  Batavier zijn wij samen naar  

jeugdvakantieland geweest. Verschillende  

groepen mochten activiteiten doen zoals  

koekjes bakken, een echte tattoo  

zetten, zalfje maken, hout zagen en nog veel meer. 

De kinderen waren druk bezig met  

het werken aan een stoere choreografie  

met  meester Virgill. Er is ook gewerkt met graffiti. 

Wij zijn met het kinderdagverblijf de Puckjes naar de  

kinderboerderij geweest. De kinderen vonden  

het hartstikke leuk. De geiten waren  favoriet.  

Wij hebben gewerkt aan het thema: 

Reuzen en Kabouters. 

Groot en klein staan hierin centraal.  

Er is  dagelijks voorgelezen uit  

het thema boek Kabouter Bim. 

 

Wist je dat ? 

- Gevionne al zelf kan plassen. 

- Chelsea al heel goed loopt en  

   lekker aan het kletsen is. 

- Lynn ons helaas heeft verlaten, 

  omdat zij gaan verhuizen. 

- Wij Elian, Alanso, Alacon, Moena, 

  Mia en Bram verwelkomen. 

- Juf Anqelique, juf Dominique, Stagaire Natasha  

  en Gevionne zijn 1 jaar ouder geworden. 

 

 



NIEUWS UIT HET MANAGEMENT 
 Beste ouder(s) en medewerkers, 
 
Het derde kwartaal van 2014 is al weer aangebroken. Er hebben het afgelopen kwartaal weer een 
aantal veranderingen en leuke activiteiten plaatsgevonden.  In deze nieuwsbrief blikken we terug op 
de afgelopen periode.    
 
Vanuit de gemeente Rotterdam is er een programma gestart genaamd Lekker Fit! Hieronder zal 
beschreven worden wat het Lekker Fit! programma inhoud. 
 
Lekker Fit! is een programma van de gemeente Rotterdam om Rotterdamse kinderen fitter te maken. 
Fitte kinderen zitten lekkerder in hun vel, doen beter mee en blijven ook in de toekomst vaak 
gezonder. Samen met de ouder zorgt een Lekker Fit! kinderdagverblijf voor een gezonde leefstijl bij 
het kind. Een kind dat van kleins af aan gezonde gewoontes aanleert, heeft daar nu én later veel 
profijt van. 
Kids Wonderworld is dagelijks op een leuke manier met voeding en beweging bezig, hierdoor wordt 
gezond eten en bewegen voor de peuters normaal.  
Kids Wonderworld locatie Dribbel  heeft succesvol het trainingsprogramma doorlopen, afgesproken 
aanpassingen in werkwijze doorgevoerd en materialen actief gebruikt. Wij mogen ons  daarom een 
Lekker Fit! locatie noemen en hebben het certificaat ontvangen! Kids Wonderworld locaties  De 
Wereld en Leonidas zitten in de afrondings fase van hun trainingsprogramma en zullen spoedig ook 
hun certificaat ontvangen. 
Gezond leren eten. 
Binnen het kader van Lekker Fit! hebben de medewerkers ook een scholing gehad van een diëtiste, 
hierbij zijn vele tips aangereikt om de kinderen een gezond eetpatroon aan te leren en gezond eten 
aantrekkelijk te maken. 
 
Meer ouderbetrokkenheid. 
Inmiddels heeft u een persoonlijke brief ontvangen over bovenstaand project. 
Op 24 november jl hebben wij een algemene ouderbijeenkomst gehouden bij Kinderdagverblijf 
Dribbel , omdat wij graag alle ouders wensen te informeren over Lekker Fit! en over het VVE 
programma waar wij zorg voor dragen. Een aantal ouders was aanwezig en middels dit schrijven dank 
ik hun ook niet alleen daarvoor , maar ook voor hun tips en adviezen. 
Een aantal van u was helaas verhinderd, vandaar dat wij in het voorjaar nogmaals de informatie 
avond zullen herhalen. 
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 enige tijd geleden 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 pedagogisch medewerkers alle kinderen 
een waardevolle en leuke tijd kunnen bieden bij Kids Wonderworld, waarin hun ontwikkeling centraal 
staat. 
 
Hartelijke groet, 
Suzanne bakker 
Locatie manager Kidswonderworld Dribbel 



ACTUALITEIT EN AGENDA 

Hopelijk zien wij elkaar weer 
Tot dan. 

Op deze dagen sluiten wij om 15:30: 

5 december 2014 – Sinterklaas 

24 december 2014 – Kerstavond 

24 december 2015 - Kerstavond 

31 december 2015 - Oudejaarsdag 

 

Sluitingsdagen:      

25 december 2014 – 1ste Kerstdag 

26 december 2014 – 2e Kerstdag   

31 december 2014 – Extra sluiting     

1 januari 2015 – Nieuwjaarsdag  

2 januari 2015 – ATV-dag  

3 april 2015 – Goede Vrijdag 

6 april 2015 – 2e Paasdag 

27 april – Koningsdag 

5 mei 2015 – Bevrijdingsdag 

14 mei 2015 – Hemelvaartsdag 

25 mei 2015 – 2e Pinksterdag 

25 december 2015 – 1ste Kerstdag 
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