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Inleiding

kerstbrunch. Ik ben benieuwd hoe de
kinderen dit zullen gaan vinden.

Beste ouders,
Hierbij ontvangen jullie de laatste
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

Terugblik op 2020 door Hatice

Dit jaar hebben wij in november onze
laatste studiedag van 2020 gehad, we zijn
bijgeschoold op EHBO en BHV, ik vond dit
erg leerzaam en vind het ook erg goed dat
wij onze kennis weer opgefrist hebben.
Ik kijk uit naar het komende jaar, hopelijk
komen we met zijn allen corona te boven en
wordt het een goed en gezond jaar.
Ik weet in elk geval dat ik volgend jaar veel
leuke momenten zal meemaken bij Small
World.
Groetjes Hatice

Graag zou ik jullie willen meenemen naar mijn
terugblik op 2020.
Wat gaat het jaar snel voorbij en wat
hebben we veel meegemaakt.
Ik ben nu iets langer dan een jaar werkzaam
bij Small World maar voor mij voelt het veel
langer. Inmiddels voel ik mij hier ontzettend
thuis en zie Small World als mijn 2e huis.
In april waren wij helaas genoodzaakt om
onze deuren te sluiten voor kinderen van wie
de ouders geen vitaal beroep uitoefenden,
wat vond ik dit verschrikkelijk! Ik heb de
kinderen destijds ontzettend gemist en ben
er ook achter gekomen dat thuiswerken niet
aan mij besteed is en ik veel liever bezig op
de werkvloer.
Ondanks de sluiting hebben wij als team ons
best gedaan om de situatie voor de kinderen
zo “normaal” mogelijk te laten verlopen.
Momenteel zijn wij bezig met het thema
winter, de komende maanden staan er enkele
leuke dingen voor de kindjes ingepland zoals
een poppenkastvoorstelling en een
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Jarigen

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

Op rood:
Joah
Bethley
Zyon
Zayn Zia
Fatima
Lévano

3 december
23 december
26 december
6 januari
12 januari
5 februari

Leidster Angela 7 december

peuters ervaren het als een spannend
hoogtepunt als ze mogen trakteren.
Met al die jarige kinderen, leidsters en
stagiaires, gebeurt het natuurlijk vaak dat
er iets getrakteerd wordt.
Wij willen het trakteren zo gezond mogelijk
laten verlopen om te voorkomen dat de
kinderen onnodig veel snoep binnen krijgen.
Iedereen weet dat suikers slecht zijn voor
de gezondheid en de tanden. Daarnaast zijn
er steeds meer kinderen in Nederland die al
op jonge leeftijd overgewicht hebben. Wij
willen hier als team bewust mee omgaan.
Wij willen u als ouder vragen hier ook
rekening mee te houden, en de traktaties
gezond te houden. Op en op
http://www.gezondtrakteren.nl/ vindt u
leuke tips en adviezen voor gezonde
traktaties.
Rondom een bepaald thema kan het
voorkomen dat peuters wel eens andere
producten binnen krijgen. Denk bijvoorbeeld
aan de Sinterklaas- en kerstperiode; in die
tijd zullen we natuurlijk ook wel eens
pepernoten of andere lekkernijen gaan
bakken met de kinderen!

Op groen:
Ekrem
Jenoah
Nayshendrick
Ayana
Daniel
Dayliun

16 december
29 december
1 januari
16 januari
18 januari
31 januari

Trakteren
De eigen verjaardag is voor een kind een
belangrijke gebeurtenis waar we natuurlijk
uitgebreid bij stilstaan. De kinderen krijgen
een mooie muts op en er wordt uitbundig
gezongen op elke verjaardag. Bij jarig zijn
hoort ook vaak het uitdelen van een
traktatie. Dit is echter absoluut geen
verplichting! Een baby is zich daar nog niet
bewust van, maar een dreumes en vooral de
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Dit dus niet

Nieuwe kindjes

Knutselwerkjes

Wij verwelkomen de volgende kindjes:

U heeft ze wellicht al zien hangen op de

➢
➢

Sami
Blazjej gaat vanaf 1 december
over naar de groene Groep!

ramen en de voordeur, de knutselwerkjes
van de kinderen.
Bij elk thema bereiden de pedagogisch
medewerkers leuke en leerzame activiteiten
voor. Door het maken van knutselwerkjes

Afscheid

wordt bij de kinderen hun motorische en
cognitieve ontwikkeling gestimuleerd. De
mentor van uw kindje houdt een plakboek bij
met de werkjes zodat u deze bij de
oudergesprekken kan inzien en als uw kindje
in de toekomst Small World verlaat krijgt u
deze mee!

Zelfredzaamheid

Op de groene groep nemen wij afscheid van:
➔ Yaireleigh
➔ Zafran
➔ Lu-Dior
➔ Lena
De meeste van hen zijn 4 jaar geworden
en dat betekent dat zij naar de
basisschool zijn gegaan. Super spannend
en leuk voor de kinderen, wij gaan ze
natuurlijk wel heel erg missen bij Small
World!
Voor onze stagiaires Taina en Karla is
december hun laatste stagemaand, zij
hebben hun stage volbracht en gaan
verder met hun opleiding. Beide hebben
zij een goede band met de kinderen
opgebouwd, dus het zal best even
wennen zijn om hun niet meer te zien op
de groen.
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Kinderen vinden het heel fijn om zelf dingen
te mogen of kunnen doen. Bij Small World
stimuleren wij dit door kinderen
bijvoorbeeld; zelf te laten eten met een
lepel, hun eigen gezichtje schoon te laten
maken en hun eigen jas aan te laten trekken.
Hieronder ziet u een voorbeeldje hoe u uw
kind kunt stimuleren zelf zijn of haar jas
aan te trekken.

Studiedag
Woensdag 4 november was het weer zover;
alle medewerkers konden hun kennis met
betrekking tot EHBO en BHV weer opfrissen
tijdens onze studiedag.
Maar wat is eigenlijk het verschil tussen
EHBO’ers en BHV’ers?
Een EHBO’er is iemand die, zoals de naam al
zegt, de eerste hulp kan verlenen bij
ongevallen. Dit zowel voor levensreddende
eerste hulp als voor niet levensreddende
eerste hulp, zoals splinters, botbreuken,
bloedneuzen etc. In ons geval gaat het dus
om kinder- EHBO. Een BHV’er wordt
opgeleid om (beginnende) brandjes te
bestrijden, alarmeren, ontruimen,
communiceren en in het verlenen van
levensreddende eerste hulp. Dit laatste
betekent dat je leert te reanimeren en hoe
te handelen bij actieve bloedingen,
verstikking en verslikking. De BHV cursus is
niet zozeer een uitbreiding op de EHBO
cursus. Bij de EHBO cursus leer je meer
vaardigheden met betrekking tot het
verlenen van eerste hulp, terwijl je bij de
BHV cursus naast het verlenen van eerste
hulp ook leert een pand te ontruimen.
Wij hebben ervoor gekozen alle
medewerkers beide trainingen aan te bieden,
hoewel dit wettelijk (nog) geen eis is, maar
ook hier geldt; ‘veiligheid voor alles!

Hatice heeft voor de studiedag
heerlijke tiramisu en cheesecake
gemaakt! Bedankt Hatice, het was
Heerlijk!
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Ruilbeleid
Regelmatig krijgen wij vragen van ouders
over het ruilen van de dagen en merken dat
er nog veel onduidelijkheid heerst.
Zijn er kosten verbonden aan een dagje
ruilen?
Bij Small World willen wij graag een extra
service aan de ouders aanbieden, dit doen
wok door de ouders de mogelijkheid te geven
om kosteloos dagen te ruilen.
Ruildagen zijn een gunst, deze kunnen niet
worden opgeëist.
Wordt elke ruildag aanvaard?.
Ruildagen kunnen alleen aanvaard worden als
dit kan volgens de planning van het aantal
aanwezige kinderen én medewerkers.
Hoe kan ik een ruildag aanvragen?
Indien u een dag wilt ruilen kunt u dit
aangeven bij de groep van uw kindje.
Ruilingen dienen binnen twee weken ingezet
te worden en vervallen hierna. Ruilingen
dienen tegelijkertijd bekend te worden
gemaakt met het afmelden van uw kindje.
Ruildagen kunnen dus niet achteraf
aangevraagd worden.
Ziet u eenmaal af van de ruildag dan vervalt
de gehele ruiling.
Sieraden
Wij willen u eraan herinneren om liever geen
sieraden om te doen bij uw kindje wegens de
kans op verstikking en mogelijk verlies
hiervan. Wij willen nogmaals benadrukken
dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het
verlies van sieraden.
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Tuinhek sluiten
Helaas merken we steeds vaker dat ouders
bij het verlaten van het kinderdagverblijf
het hek van de tuin open laten staan.
Wilt u er voor de veiligheid van de kinderen
en ook voor de veiligheid voor uw eigen
kindje erop letten om altijd het hekwerk te
sluiten?
Corona
Mocht u het fijn vinden, dan kunt u van te
voren bellen dat u uw kindje komt ophalen
en eraan komt. Wij zullen dan proberen om
ervoor te zorgen dat uw kindje klaar is om
met u mee te gaan. Vooral op koude en
regenachtige dagen kan dit prettig zijn, zo
hoeft u niet te lang buiten te wachten!
Telefoonnummer rode groep: 0624915605
Telefoonnummer groene groep: 06398845

Oudercommissie

Belangrijke data:
Vrijdag 4
december:
Donderdag
17
december:
Donderdag
24
december
Vrijdag 25
december
Donderdag
31
december

Sinterklaasviering/poppenkast
(u ontvangt hier nog informatie
over)
Kerstbrunch (informatie volgt)

Gesloten om 16:00 i.v.m.
kerstavond
Gesloten i.v.m. Eerste Kerstdag
Gesloten om 16:00 uur i.v.m.
oudejaarsdag

Sluitingsdagen 2021
In het overzicht hieronder zijn de
sluitingsdagen en vervroegde sluitingstijden
voor 2021 vermeld.
Gesloten:
Nieuwjaarsdag:
Tweede Paasdag:
Koningsdag:
Hemelvaartsdag:
Studiedag
Tweede Pinksterdag:

vrijdag 1 januari
maandag 5 april
dinsdag 27 april
donderdag 13 mei
datum volgt nog
maandag 24 mei

Vervroegde sluitingstijden, op deze dagen
sluiten wij om 16:00:
Kerstavond:
vrijdag 24 december
Oudejaarsdag:
vrijdag 31 december
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Beste ouders,
Graag informeren wij jullie in deze
nieuwsbrief over de oudercommissie van
kinderdagverblijf Small World. De
oudercommissie is de schakel tussen de
directie van de kinderopvang en de ouders
van de kinderen, die de kinderopvang
bezoeken. Samen bewaken wij de kwaliteit
en zorgen wij ervoor dat de kinderen met
veel plezier naar de kinderopvang gaan. Wij
zijn zelfstandig adviesorgaan dat zowel op
verzoek als op eigen initiatief adviserend
optreedt naar de directie van Small World,
dit kan gaan over het pedagogisch beleid,
beleid ten aanzien van voeding, veiligheid en
opvoeding. Daarnaast helpt de
oudercommissie mee met het organiseren
van bepaalde festiviteiten zoals
bijvoorbeeld het zomerfeest.
Ongeveer 4 keer per jaar is er een
vergadering op de locatie met alle
oudercommissieleden en de directie. Wij
zijn op zoek naar nieuwe leden, lijkt het je
leuk, meld je dan aan. Dit kan door een email
te sturen naar
oudercommissie@kdvsmallworld.nl of
info@kdvsmallworld.nl.
Wij hopen natuurlijk op aanmeldingen.
Graag tot ziens!
Met vriendelijke groeten,
Anela (mama van Aya) & Jurriaan (papa van
Nora)

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

