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Inleiding 

Beste ouders, 

Hierbij ontvangen jullie de derde 
nieuwsbrief van 2020. In deze nieuwsbrief 
houden wij jullie op de hoogte over de 
meest recente ontwikkelingen en leuke 
nieuwtjes. 

Veel lees plezier! 

Het team van Small World 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuwe medewerkers 

Heeft u onze nieuwe medewerkers al 
ontmoet? Angely is sinds augustus 
werkzaam op de rode groep en Zefanja is 
werkzaam op de groene groep. Ze stellen 
zich graag aan u voor. 
Dames, welkom bij ons team! 
 

 

Hallo lieve mama’s en papa’s 
Mijn naam is Zefanja. Ik ben als bbl 
student begonnen in de kinderopvang. 
Mijn opleiding heb ik in een versneld 
traject van een jaar afgerond. Na mijn 
opleiding ben ik in de kinderopvang 
gebleven en doe dit werk met veel plezier. 
De reden waarom ik graag in de 
kinderopvang werk, is omdat ik als 16 jarige 
vaak ging oppassen op mijn nichtjes en 
neefjes en deed dit met veel plezier. In de 
kinderopvang ga je natuurlijk verder dan 
oppassen en verzorgen, je volgt ook de 
ontwikkeling van het kind op de voet. Ik 
vind het mooi om te zien hoe een kind al 
vanaf jongs af aan een eigen “ik” vormt. 
Naast het volgen van de ontwikkeling van 
het kind, vind ik de band tussen 
pedagogisch medewerker, kind en ouder 
erg belangrijk. 
 
Sinds een half jaar ben in een 
gediplomeerd wimperstylist. Ik doe dit 
vanuit huis.  
Ik haal er veel voldoening uit om dames te 
voorzien van een mooie set wimpers. Dit 
kan heel natuurlijk met de one by one of 
ga je liever voor de volume á la Kim 
Kardashian 

Geen probleem meer met slaperige ogen 
opstaan. De wimperextensions geven je 
een prachtige oogopslag en blijven tot wel 
4 a 6 weken zitten. 
Helaas zijn de kinderen nog te jong voor 
de wimpers, maar de mama’s zijn bij mij van 
harte welkom        

 
Graag ontmoet ik u bij Small World! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hallo lieve ouders, 
Mijn naam is Angely, ik ben de trotse 
moeder van een zoon van 4 jaar. Ik werk 
met veel plezier sinds juli 2020 bij 
kinderdagverblijf Small World. 
Hiervoor heb ik ervaring opgedaan bij de 
peuterspeelzaal. 
Het belangrijkste van mijn werk vind ik dat 
de kinderen zich veilig en geborgen voelen 
bij mij. Ik vind het erg belangrijk om de 
kinderen positief te begeleiden in hun 
ontwikkeling. Ieder kind kan en mag zich 
bij Small World op haar/zijn eigen wijze en 
tempo spelenderwijs ontwikkelen. Hieraan 
werk ik graag mee. 
Ik hoop u snel te ontmoeten bij Small 
World! 
 



 
Nieuwe kindjes 
 
Small World is ontzettend gegroeid! Wij 
verwelkomen de volgende kindjes: 
 

➢ Amorély 
➢ Markus 
➢ Lévano 
➢ Radu 
➢ Melisa 
➢ Isabella 
➢ Ryan 
➢ Jordi 
➢ Ekrem 
➢ Melisa 
➢ Nora gaat vanaf 1 september over 

naar de groene groep! 
  

 

 

 

Jarigen 

 

 

 

 

 

 

Hoera!! De volgende kindjes zijn 
binnenkort jarig, gefeliciteerd! 

Op rood: 
Jailey   16 oktober 
Leidster Annie 20 oktober  
Alexis   27 oktober 
Leidster Ilona  10 november 

  

 
 
 

 
 
 
Op groen: 
Zafran   6 september 
Givano T.  14 september 
Leidster Nadia 18 september  
Ravi    30 september 
Lu-Dior   17 oktober 
Kingston   18 oktober 
Lena    19 oktober 
Yaireleigh  25 oktober  
Aya   16 november 

 

 

Afscheid 

De volgende kindjes worden binnenkort 
vier jaar en zijn toe aan de volgende fase: 
de basisschool! Kanjers, wij gaan jullie 
missen maar we hebben heel veel 
vertrouwen dat jullie het goed gaan doen 
op school, heel veel plezier!   

➢ Chloe  
➢ Maverick 
➢ Raphael  
➢ Lena  
➢ Lu-Dior  
➢ Jenoah 

 

 

 



 

Vast contract 

Dit jaar hebben 5 nieuwe medewerkers een 
vaste aanstelling gekregen binnen Small 
World. Jullie hebben het echt verdient en 
wij hopen dat jullie nog heel lang bij ons 
zullen blijven werken! 
 

😊 Anissa – Angela – Seval 
– Elize – Nadia 😊 
  

 
 

 

 

 
Fotograaf 

Op 19 november komt de fotograaf bij ons 
langs om mooie foto’s te maken van uw 
kindje, binnenkort krijgt u hierover meer 
informatie. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiedag 

Op woensdag 4 november hebben wij onze 
laatste studiedag van dit jaar, houd u er 
rekening mee dat wij deze dag gesloten 
zijn?  
De studiedag zal in het thema staan van 
hulp verlenen. De medewerkers zullen o.a. 
worden bijgeschoold in EHBO en BHV.  
 
 

 

 

 

 

 



Dag van de leidster  
17 september 2020 

 

Pedagogisch medewerkers op 
Kinderdagverblijven, Peuterspeelzalen en 
in de Gastouderopvang hebben een 
belangrijke taak bij de opvang en 
opvoeding van kinderen uit heel veel 
gezinnen. Die taak vraagt veel 
verantwoordelijkheid, zonder hun zouden 
ouders niet kunnen werken en zou de 
economie niet kunnen functioneren. Zij 
verzorgen iedere dag met veel liefde de 
kinderen. Daarom dat er één keer per jaar 
op de dag van de leidster je je waardering 
kan uitspreken als ouder (of organisatie) 
voor het werk wat ze doen. Bijvoorbeeld 
door een klein cadeautje te geven of te 
verrassen. 

In totaal zijn er 4.400 kinderdagverblijven 
in Nederland, die ongeveer 900.000 
kinderen opvangen. Daar werken 
duizenden pedagogische medewerksters. 
Daarnaast zijn er 141 duizend kinderen die 
opgevangen worden door één van de 
50.000 gastouders in Nederland. Het is 
dus een enorme branche. Natuurlijk is het 
fijn als je het hele jaar door gewaardeerd 
wordt. Maar op zo’n dag extra verrast te 
worden, dat doet toch wat. Je zorgt 
tenslotte de hele dag voor het kind(eren) 
van een ander, dan is het fijn als de ouders 
door middel van een kleine attentie laten 
merken dat zij blij zijn met jou. En de 
aandacht voor hun kind en de bijdrage die 
ze leveren in de ontwikkeling. 

Iedere 3e donderdag in september wordt 
de Dag van de Leidster gevierd. In het 
jaar 2002 is de ‘Dag van de Leid(st)er en 
Gastouder’ voor het eerst gevierd. 
Destijds kwam het initiatief van de 
Landelijke Wervingscampagne voor de 
Kinderopvang. In overleg met diverse 
partijen uit de kinderopvang is besloten 
dat leiders en leidsters een vaste dag 
verdienen, waarop ouders en werkgevers 
hun waardering kunnen onderstrepen voor 
de medewerkers van de 
kinderdagverblijven waar hun kind(eren) 
naartoe gaan. Men wilde zo het werk van 
kinderleid(st)er promoten. 

Wil jij de pedagogisch medewerkster van je 
kind in het zonnetje zetten?   Het is voor 
de leidsters heel erg leuk als uw kind een 
lief kaartje/tekening of knutselwerkje voor 
de leidster meeneemt. 

Leuke inspiraties kunt u hier vinden: 
https://www.moonoloog.nl/diy/dag-van-

de-leidster-knutselideeen-en-cadeautips/ 

 

 

https://www.moonoloog.nl/diy/dag-van-de-leidster-knutselideeen-en-cadeautips/
https://www.moonoloog.nl/diy/dag-van-de-leidster-knutselideeen-en-cadeautips/


Thema 

Het thema zomer is bijna aflopen, we 
hebben leuke zomerse activiteiten 
uitgevoerd. In de ochtenden zijn we lekker 
met de kinderen naar buiten gegaan en op 
de heetste tijdstippen juist binnen 
gebleven en niet te intensieve activiteiten 
gedaan.  
 

Hoewel we het nog niet kunnen 
voorstellen, is de zomer echt bijna 
afgelopen en komt het volgende seizoen al 
in aantocht. Ons volgende thema zal 
daarom ook in teken staan van de herfst. 
Het themaherfst start op 20 september en 
duurt tot 8 oktober, het thema Halloween 
start 25 oktober en eindigt 31 oktober.  

 

 

 

 

  

 



Parkeren  

Graag wijzen wij u erop dat parkeren 
uitsluitend is toegestaan in de 
parkeervlakken. Er komen bij ons klachten 
binnen van buurtbewoners die aangeven 
dat ouders hun auto’s op de 
invalideplekken neerzetten of op de weg.  

 

 

Social media  

Kinderdagverblijf Small World is actief op 
social media, niet alle ouders zijn hiervan 
op de hoogte. 

Wij zijn te vinden op facebook onder de 
naam Kinderdagverblijf Small World en op 
instagram onder de naam Kdvsmallworld.  

Op onze social media pagina’s plaatsen wij 
leuke foto’s en video’s van zaken die ons 
en de kinderen bezig houden. Ook kunt u 
hierop het menu terugvinden waarin wij 
aangeven wat de kinderen bij ons zullen 
gaan eten. 

Ook op onze whatsapp statussen plaatsen 
wij regelmatig foto’s en filmpjes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerkingen ??? 

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Mail 
dan naar info@kdvsmallworld.nl  

 

 

 

 

Woensdag 4 
november 

Studiedag Gesloten 

Donderdag  24 
december  

Kerstavond Gesloten 
om 16:00 

Vrijdag 25 
december 

1e kerstdag Gesloten 

Donderdag 31 
december 

Oudejaarsdag Gesloten 
om 16:00 

Vrijdag  1 januari 
2021 

Nieuwjaarsdag Gesloten 

mailto:info@kdvsmallworld.nl

