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Beste ouders, 

 

Hierbij ontvangen jullie de nieuwsbrief van 

juni 2021 . In deze nieuwsbrief 

houden wij u op de hoogte over de 

meest recente ontwikkelingen en leuke 

nieuwtjes bij Kinderdagverblijf Small 

World.  

 

Veel lees plezier! 

 

Nieuw speelgoed 

Op beide groepen is er nieuw speelgoed  

aangeschaft. Hierbij hebben wij rekening 

gehouden met de behoeften van kinderen 

en materiaal wat de ontwikkeling 

stimuleert. Zo hebben we een nieuwe 

houten treinbaan, blokken, houten 

keukenspeelgoed, puzzels, voelzakjes en 

buitenspeelgoed. De komende tijd zal er 

nog meer uitdagend speelgoed bijkomen. 

 

 
 

 

Buiten spelen  

Nu de lente is begonnen en de speeltuinen 

en Kinderboerderijen weer open zijn, zullen 

wij veel naar buiten gaan. Ook hebben wij 

de zandbak voorzien van nieuw speelzand en 

kunnen de kinderen weer “lekkere” 

zandtaartjes maken. Op zonnige dagen 

smeren wij de kinderen in met 

 zonnebrandcrème. Mocht uw kindje eigen 

zonnebrandcrème gebruiken willen wij u 

vragen deze mee te geven. 

 

Thema 

Momenteel werken we aan het thema: 

Ridders, Prinsessen en Kastelen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende thema’s staan het komende 

kwartaal op de planning: 

❖ In de zomer 

❖ Koken en bakken  

 

     GGD inspectie  

       Eind maart hebben we onverwachts de       

       jaarlijkse inspectie gehad van de GGD.     

       Tijdens dit bezoek wordt er getoetst of    

       wij voldoen aan de Wet Kinderopvang.    

       Complimenten aan onze Pedagogisch    

       Medewerkers: jullie doen het ontzettend    

       goed! 

 

       Wilt u het inspectierapport lezen?  

       Deze is te vinden op onze website:  

       www.kdvsmallworld.nl 
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Hoera 3 jaar! 

Kinderdagverblijf Small World heeft haar 

deuren op 22 mei 2018 geopend. Wij mogen al 

3 jaar met liefde en plezier hele lieve kinderen 

ontvangen op ons kinderdagverblijf.   

 

Waar is dat feestje? 

Bij Kinderdagverblijf Small World proberen we 

bij alle belangrijke dagen en feestdagen stil te 

staan. De afgelopen maanden hebben wij dan 

ook weer veel feestjes gevierd zoals: Pasen, 

Koningsdag en het Suikerfeest.  

 

De komende belangrijke dagen zijn: 

Opa en oma dag:  4 juni 

Vaderdag:   20 juni 

Keti Koti:   1 juli  

Offerfeest:   19 juli 

 

 
 

Nieuwe kinderen 

De medewerkers en de kinderen vinden het 

altijd erg leuk als we nieuwe kinderen mogen 

verwelkomen op de groepen. Op de Groene 

groep is Benjamin sinds april gestart. Op de 

Rode groep starten Easton, Xaviér, Noël en 

Merel in juni.  

 

Wanneer kinderen op de Rode groep meer 

uitdaging nodig hebben en er een plekje is op 

de Groene groep gaan zij over. Binnenkort 

zullen Fatima en Zayn overgaan. Alvast veel 

speelplezier op de Groene groep! 

 

 

Verjaardagen  

Hoera! De volgende verjaardagen mogen we 

binnenkort vieren. Wij wensen jullie alvast een 

fijne verjaardag!  

 

Op de Rode groep: 

Ryan  (1 jaar):   12 juni 

Isabella (1 jaar):  16 juni 

Laura (2 jaar):   17 juni  

Nyah en Jhené (2 jaar) : 24 juli 

Princeton (2 jaar):  30 augustus 

 

Op de Groene groep: 

Zeynep (3 jaar):  10 juni 

Muskaan (4 jaar):  19 juni 

Qui- shawn (3jaar):  1 juli 

Ace (3 jaar):   2 juli 

Jahlil (3 jaar):   3 juli 

Jordi (3 jaar):   13 augustus 

Mees (3 jaar):   14 augustus 

Blazej (3 jaar):   25 augustus 

 

Verjaardagen medewerkers 

Elize:    2 juni  

Dilek:    22 juni 

Zoë:    27 juni 

Jasmina:   5 juli 

 

Afscheid 

Muskaan van de Groene groep wordt bijna 4 

jaar en zal starten op de basisschool. Heel veel 

succes! 
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Schoonmaak 

In april heeft het team een grote 

schoonmaak gehouden op de groepen. 

We hebben de indeling wat veranderd om de 

ruimtes weer aantrekkelijk te maken voor de 

kinderen. 

 

Vanaf juni start er een nieuwe huishoudelijk 

medewerker. Frances zal elke avond het 

kinderdagverblijf schoonmaken zodat we elke 

ochtend een frisse start kunnen maken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eten en speelgoed  

Graag vragen wij u om uw kind geen speelgoed  

of eten mee te geven in de ochtend. 

Wanneer er speelgoed wordt meegenomen 

merken wij dat de kinderen het moeilijk vinden 

om hier afstand van te nemen. Wij willen niet 

dat de kinderen met speelgoed van thuis op de 

groep spelen in verband de veiligheid  

en omdat de kans groot is dat er iets kapot 

gaat of kwijt raakt.  

 

De laatste tijd komen er regelmatig kinderen  

binnen met eten. Wilt u erop letten dat uw 

kind niet met eten binnen komt en dat u geen 

eten mee geeft. Wij hebben onze vaste 

momenten waarop we op de groepen eten  

 

Alvast heel erg bedankt! 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

Ruilbeleid  

Regelmatig krijgen wij vragen van ouders over 

het ruilen van dagen. Hieronder leest u ons 

ruilbeleid: 

 

Bij Kinderdagverblijf Small World willen wij 

graag een extra service aan de ouders 

aanbieden, dit doen we door de ouders de 

mogelijkheid te geven om kosteloos dagen te 

ruilen.  

 

Ruildagen kunnen alleen aanvaard worden als 

dit kan volgens de planning van het aantal 

aanwezige kinderen én pedagogisch 

medewerkers.  

 

Indien u een dag wilt ruilen kunt u dit aangeven 

op de groep van uw kindje. Ruilingen dienen 

binnen twee weken ingezet te worden en 

vervallen hierna. Ruilingen dienen tegelijkertijd 

bekend te worden met het afmelden van uw 

kindje. Ruildagen kunnen niet achteraf 

aangevraagd worden. Mocht u afzien van de 

ruildag dan vervalt de gehele ruiling.  

 

Officiële feestdagen kunnen niet geruild 

worden.  

 

Reservekleding 

Heeft uw kindje nog voldoende reserve kleding 

in zijn of haar bakje liggen? Vraag gerust aan  

de pedagogisch medewerkers of u even in het  

bakje van uw kind mag kijken. Denkt 

u ook aan sokken en ondergoed? Vooral 

bij de kinderen die bezig zijn met zindelijk 

worden is het prettig dat zij voldoende  

reserve ondergoed hebben.  
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Babynieuws! 

Angela is oma geworden van een prachtige 

kleindochter Mía-Mae! De dochter van Angela, 

Jeromy heeft zoals u misschien nog wel weet 

ook bij Kinderdagverblijf Small World 

gewerkt. Wij wensen de kersverse ouders heel 

veel geluk met de kleine meid! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwangerschapsverlof   

Momenteel is Jasmina, eigenaresse van Small 

World, aan het genieten van haar 

zwangerschapsverlof. Angela (Rode groep) en 

Elize (Groene groep) nemen haar tijdens haar 

afwezigheid waar. Zij zijn te bereiken via 

emailadres: e.leydes@kdvsmallworld.nl en op 

telefoonnummer: 06 33 23 17 25.  

 

Stagiaires  

Het einde van het schooljaar is in zicht en dat 

betekend dat de stagiaires van  

Kinderdagverblijf Small World bijna afscheid 

gaan nemen. De dames hebben bijna alle 

examens erop zitten en gaan volgende 

schooljaar starten met een nieuwe opleiding of 

een niveau hoger. Jamie heeft haar opleiding 

Pedagogisch Medewerker afgerond en zal in de 

zomer blijven werken bij ons.  

 

Wist u dat? 

U ons kan volgen op Instagram en Facebook, 

regelmatig posten we leuke foto’s en elke week 

staat het weekmenu op Facebook!  

 

 

 

 

 

 

Even voorstellen.. 

 

Beste ouders,  

 

Met de meeste ouders heb ik al 

kennisgemaakt, maar graag stel ik mij middels 

deze weg nog even voor. 

 

Ik ben Charisse 25 jaar oud en trotse moeder 

van een dochtertje van bijna 4 jaar! De 

afgelopen jaren heb ik gewerkt als persoonlijk 

begeleider waarbij ik met heel veel 

verschillende doelgroepen heb gewerkt.  

Sinds april ben ik werkzaam bij Small World. 

Elke dag leer ik hier weer nieuwe dingen. Een 

aandeel hebben in de basisontwikkeling van een 

kind, hen een veilige omgeving bieden en het 

meebeleven van de “start” van het leven van 

een mens vind ik het mooiste wat ik uit dit 

beroep haal. 

 

Mocht u nog vragen hebben, stel ze gerust! 
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