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Beste ouders, 

 

Hierbij ontvangen jullie de laatste nieuwsbrief van 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! 

 

Terugblik 2021 

Wat is het jaar snel voorbij gegaan en wat hebben we weer veel 

meegemaakt! Het jaar begon niet zo als gehoopt. Helaas zaten 

we weer in een Lockdown en konden we niet alle kinderen 

opvangen. De medewerkers misten de kinderen enorm en konden 

niet wachten tot we weer open mochten. Wij begrijpen dat het 

voor u als ouder ook een moeilijke tijd is (geweest) en willen 

onze waardering ook naar u uitspreken; petje af voor alle 

ouders! 

 

Gelukkig konden we in februari weer alle kinderen ontvangen en 

hebben we mooie herinneringen met elkaar gemaakt. Zoals het 

vieren van verschillende feestdagen; Carnaval, Pasen, Koningsdag 

en Suikerfeest. We hebben in de zomer heerlijk genoten van de 

zon en zijn regelmatig naar de speeltuin en kinderboerdij 

geweest. En nu staan Sinterklaas en Kerst alweer bijna voor de 

deur! 

 

Al met al een roerig jaar, maar laten we met elkaar vooral 

vooruit kijken naar een goed en gezond 2022!  

 

 
 

 

 

   

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
  



 

 
 
 
                       
  

Thema’s 

♪♪ Herfst, herfst wat heb je te koop?..♪♪ 

 

 De kinderen hebben tijdens het Thema Herfst; 

liedjes gezongen, nieuwe woordjes geleerd zoals; 

egel en eekhoorn en mooie knutselwerkjes 

gemaakt. Ook hebben we op de Groene groep 

Halloween gevierd. De kinderen mochten in hun 

mooiste verkleedkleren komen en hebben leuke 

activiteiten gedaan.  

 

Inmiddels zijn we nu druk bezig met het thema 

Sinterklaas. De kinderen hebben hun eigen 

schoentje geknutseld en er natuurlijk iets lekker 

in gekregen. Van 6 december tot 10 december 

hebben we een rustweek en daarna starten we 

met het Thema Kerst en Oud en Nieuw.  

 

De volgende thema’s staan het komende kwartaal 

op de planning: 
❖ Brr..wat koud (Winter) 
❖ Koken en bakken   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Reservekleding 

Nu de dagen weer wat kouder worden 

willen wij u vragen om er voor te 

zorgen dat er voldoende (warme) 

reservekleding mee wordt gegeven. 

Denkt u ook aan ondergoed en sokjes? 

 

Alvast bedankt! 

Verjaardagen 

Hoera! De volgende verjaardagen 

mogen we binnenkort vieren. Wij 

wensen jullie alvast een fijne 

verjaardag!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de Rode groep: 

Joah (2 jaar)  : 3 december 

Zuzanna (1 jaar) : 25 december 

Emir ( 2 jaar)  : 22 januari 

Ekoé (2 jaar)  : 28 januari 

Noraishely (1 jaar) : 13 februari 

Noël (1 jaar)  : 2 maart  

 

Op de Groene groep: 

Ekrem (3 jaar) : 16 december 

Bentley (3 jaar) : 23 december 

Zayn (3 jaar)  : 6 januari 

Fatima (3 jaar) : 12 januari 

Ayana (4 jaar) : 16 januari 

Daniel (4 jaar) : 18 januari 

Benjamin (3 jaar) : 20 januari 

Dayliun (4 jaar) : 31 januari 

  

Medewerkers en stagiaires: 

Angela   : 7 december 

Nelida:  : 24 december 

Enny:   : 13 februari 

Judrien:  : 15 februari 

Seval:   : 1 maart  
 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Afscheid 

Dayliun, Ayana en Daniel worden 

binnenkort alweer 4 jaar en zullen dan 

starten op de basisschool. Heel 

spannend, maar jullie zijn er klaar voor! 

Helaas zullen wij binnenkort ook 

afscheid nemen van Nalea omdat zij 

gaan verhuizen. Veel plezier in de 

nieuwe woning  

 

Wij gaan jullie allemaal heel erg missen, 

komen jullie nog eens langs?! 

 

Nieuwe gezichten 

De medewerkers en kinderen vinden 

het altijd erg leuk als we nieuwe 

kinderen mogen verwelkomen op de 

groepen. Op de Rode groep zijn 

Ryszard, Richanaily, Zuzanna, Ekoé en 

Emir gestart. En op de Groene groep 

Jenaysha en Emily.  

 
 

Ook hebben we binnen ons team een 

aantal nieuwe gezichten. Najat en Gulay 

zijn onze nieuwe Pedagogisch 

Medewerker op de Rode groep. Shalini 

en Judriën lopen tot de zomervakantie 

stage bij Small World. Op onze website 

www.kdvsmallworld.nl kunt u het 

voorstel verhaaltje van de dames lezen.   
  

Studiedag  

Donderdag 25 november was het weer 

zover; alle medewerkers konden hun 

kennis met betrekking tot EHBO en BHV 

weer opfrissen tijdens onze studiedag. 

Naast het opfrissen van onze kennis 

stond het communiceren met ouders en 

slecht nieuws gesprekken overbrengen 

ook centraal. Dit was heel leerzaam!  

 

 
 

Mocht u als ouder ook geïnteresseerd 

zijn in EHBO voor baby’s en kinderen. Op 

de website www.ehbomaasstad.nl kunt u 

meer vinden over deze training. Wist u 

trouwens dat indien u aanvullend 

verzekerd bent u de training volledig 

vergoed krijgt? 

 

Nieuwste maatregelen  

Wij zullen u via de e-mail regelmatig op 

de hoogte houden van de meest recente 

ontwikkelingen omtrent het Coronavirus 

en de daar bijhorende maatregelen voor 

in de Kinderopvang.  

De beslisboom is een vragenschema 

waarmee u kunt kijken of uw kind naar 

de Kinderopvang mag zolang er  

coronamaatregelen gelden.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kdvsmallworld.nl/
http://www.ehbomaasstad.nl/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sieraden 

Wij willen u verzoeken om uw kind 

geen sieraden om te doen wanneer 

hij of zij naar het kinderdagverblijf 

komt. Sieraden nemen een risico 

met zich mee, denk aan 

verslikkingsgevaar of verlies.  

 

Alvast bedankt!  

 

Oudercommissie 

Anella (mama Aya groene groep) 

heeft afscheid genomen van de 

oudercommissie omdat Aya naar de 

basisschool gaat. Wij willen Anella 

bedanken voor al haar hulp! 

Kismet (mama Ryan rode groep) 

heeft zich aangemeld als lid van de 

oudercommissie. Welkom Kismet! 

 

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  

U kunt de oudercommissie per email 

bereiken op: 

oudercommissie@kdvsmallworld.nl  

 
 

 

 

 

Belangrijke data 2021  

Woensdag 1 december: 

Sinterklaasviering 

Donderdag 23 december:  

Kerstbrunch (informatie volgt) 

Vrijdag 24 december:  

Gesloten om 16:00u (Kerstavond) 

Vrijdag 31 december: 

Gesloten om 16:00u (Oudejaarsdag) 

 

 
Sluitingsdagen 2022 

Studiedag: donderdag 14 april  

Tweede paasdag: maandag 18 april  

Koningsdag: woensdag 27 april 2022 

Hemelvaartsdag: donderdag 26 mei  

Tweede pinksterdag: maandag 6 juni  

Studiedag: november (precieze datum 

wordt nog bekend gemaakt 

Tweede kerstdag: maandag 26 

december   

 

Vragen of opmerkingen? 

Mocht u nog vragen of opmerkingen 

hebben dan kunt u mailen naar 

info@kdvsmallworld.nl 
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