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Inleiding 

Beste ouders, 

Hierbij ontvangen jullie de nieuwsbrief van 

maart 2021 . In deze nieuwsbrief 

houden wij u  op de hoogte over de meest 

recente ontwikkelingen en leuke 

nieuwtjes bij Small World. 

Helaas zal deze nieuwsbrief minder inhoud 

hebben omdat wij langere periode gesloten 

zijn geweest en daardoor minder te delen 

hebben. 

 

Veel lees plezier! 

 

 

 

Wij zijn weer volledig geopend! 

 

We hopen dat het met iedereen gezond is en 

dat iedereen zijn/haar draai een beetje kan 

vinden deze rare periode. Wat fijn om alle 

kinderen eindelijk weer te mogen ontvangen! 

Wij merken dat de kinderen erg blij zijn om 

weer naar de opvang te kunnen en weer snel 

gewend zijn geraakt. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Aankomende thema’s 

Momenteel werken we aan het thema: 

Dieren.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende thema’s staan het komende 

kwartaal op de planning: 

❖ Passen 

❖ ‘Wat trek jij aan?’  

❖ Ridders, prinsessen, kastelen  

 

 

Carnaval 

Op 16 februari hebben wij carnaval gevierd. 

Het was een zeer geslaagde dag en de 

kinderen waren ontzettend mooi verkleed. 

De medewerkers hebben feestelijke 

activiteiten georganiseerd voor de kinderen, 

zo hebben de kinderen een versierd met 

play-mais, gekleurde zakjes in bakken 

gooien, ontbijtkoek gehapt en natuurlijk heel 

veel  gedanst.   



Nieuwsbrief KDV Small World maart 2021 

Sneeuwpret 

 

Wat hebben de kinderen genoten van de 

sneeuw! Met de oudere kinderen hebben we 

lekker in de sneeuw gespeeld toen het nog 

niet erg glad was. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verjaardagen  

Hoera de volgende kindjes zijn binnenkort 

jarig! Alvast van harte Gefeliciteerd!!!  

Op Rood  

 Lévano   5 februari 

Amorely   19 Maart  

Jayda    25 Maart 

Winston:   28 Maart  

Markus:   25 Maart 

 

Op Groen 

Nora     30 maart  

Amirah   13 april:  

Givano L.  25 April 

Miléyna   27 April 

Efsa   28 April  

 

 
 

Verjaardagen van medewerkers 

Seval    1 maart  

Sengul    4 mei  

Ansissa   6 mei  

Hatice   6 mei 

 

 

Nieuwe kinderen 

Laura en Kamil zijn nieuw bij Small World, 

welkom! We gaan er een leuke tijd van 

maken! 

 

Alexis en Zyon starten binnenkort op de 

groene groep, zij gaan over vanaf de rode 

groep en zijn toe aan extra uitdaging. Heel 

veel succes! 
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Spelen op de groene groep 

Wij kregen regelmatig kinderen uit de rode 

groep op bezoek op groen. Middels het open 

deuren beleid kunnen zij alvast kennis maken 

met de medewerkers en kindjes van de 

groene groep. Het doel hiervan is om een 

soepele overgang van rood naar groen te 

maken zodra zij hieraan toe zijn 

 

 

Afscheid  

Efsa en Amirah van de groene groep worden 

binnenkort 4 jaar en zullen starten op de 

basisschool. Heel veel succes kanjers! 

 

Sami en Nayshendrick nemen ook afscheid, 

heel veel succes jongens! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afscheid van Angely 

 

Lieve ouders,  

Via deze weg wil ik u laten weten dat 

kinderdagverblijf Small World per 26 maart 

zal verlaten omdat ik een nieuwe baan heb 

gevonden dat beter te combineren is met de 

zorg voor mijn zoon. 

 

Ik ben in juli 2020 jaar in dienst getreden 

bij kinderdagverblijf Small World en sta op 

de rode groep ingedeeld op de donderdag en 

vrijdag. In het half jaar dat ik bij Small 

World werkzaam ben geweest heb ik 

ontzettend veel geleerd van mijn collega’s en 

mijn leidinggevende Jasmina.  

Ik heb in een korte periode een goede band 

opgebouwd met de kinderen, ouders en lieve 

collega’s. Small World is voor mij een plek 

waar ik een enorme ontwikkeling heb 

doorgemaakt. Hierbij wil ik mijn collega’s en 

Jasmina bedanken voor de kans die ik heb 

gekregen om bij Small World te kunnen 

werken. Hoewel ik de kinderen, de ouders en 

mijn collega’s bij Small World zal missen, 

kijk ik er erg naar uit om een nieuwe 

uitdaging te starten. 

 

Groetjes Angely Sangmuang  
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Hiep Hiep Hoera! 

Elize en Angela van B. hebben zich 

omgeschoold tot professioneel pedagogisch 

beleidsmedewerkers, zij zullen Jasmina gaan 

ondersteunen bij het coachen van het team 

en bij het verwerken van het pedagogisch 

beleid. Heel goed gedaan dames! 

 

 
 

 

 

Babynieuws! 

De meeste zullen het vast al weten. Jasmina, 

de eigenaresse van Small World is 

momenteel in verwachting van haar vierde 

kindje. Rond mei zal zij met verlof gaan. 

Elize (groene groep) en Angela (rode groep) 

zullen haar gaan waarnemen tijdens haar 

afwezigheid. Wij wensen Jasmina heel veel 

succes met de laatste loodjes! 

 

 
 

 

 

 

Oudercommissie 

Wij heten Evelyn (mama van Joah op Rood) 

welkom bij de oudercommissie! 

Hekwerk sluiten 

Helaas merken wij nog regelmatig dat niet 

alle ouders het hek van de tuin sluiten bij 

het brengen/ophalen van hun kindje. Wij 

willen u nogmaals verzoeken om het hek goed 

te sluiten.  

Het is een zeer groot risico het hekwerk 

open te laten staan omdat dit kan voor 

onveilige en ongewenste situaties kan 

zorgen. De medewerkers zijn geïnstrueerd 

om ouders middels een automatisch bericht 

hierop te wijzen indien geconstateerd wordt 

dat zij het hek niet (goed) sluiten.  Wij 

hopen op uw begrip.  
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Sokken kwijt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bent u af en toe sokken kwijt als u uw kindje 

bij ons komt ophalen? Wij merken dat veel 

kinderen het leuk vinden om de sokken uit te 

trekken op de opvang en deze te verstoppen. 

Erg vervelend voor u maar ook voor de 

medewerkers die niet altijd alle sokken 

kunnen terugvinden. Wilt u dit voorkomen? 

dan verzoeken wij uw kindje sloffen mee te 

geven, deze gaan moeilijker uit en omdat ze 

groter zijn raken ze ook minder snel kwijt. 

 

Aankomende sluitingsdagen 

De volgende dagen zijn wij gesloten: 

 

Tweede Paasdag: maandag 5 april 2021 

Koningsdag:   dinsdag 27 april 2021 

Hemelvaartsdag donderdag 13 mei  

Tweede Pinksterdag maandag 24 mei  

 

 

Opmerkingen??? 

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Mail 

dan naar info@kdvsmallworld.nl  
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