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Beste ouders, 

 

Hierbij ontvangen jullie de eerste 

nieuwsbrief van 2022 . In deze nieuwsbrief 

houden wij u op de hoogte over de meest 

recente ontwikkelingen en leuke nieuwtjes 

bij Kinderdagverblijf Small World.  

 

Veel lees plezier! 

 

Versoepelingen  

Met ingang van 25 februari zijn er nieuwe 

versoepelingen ingegaan. Binnen Small World 

houdt dit in dat het dragen van een 

mondkapje op de locatie niet meer nodig is, u 

kunt weer met meerdere ouders tegelijk in 

de hal en de 1,5 meter- maatregel komt te 

vervallen. De overdracht blijft plaatsvinden 

bij de groepsdeur, dit in verband met drukte 

op de groepen en prikkels voor de kinderen.  

 

 

Op het whiteboard, die naast de deur van de 

groepen hangt, hangt de meest recente 

beslisboom. Hierin staat beschreven 

wanneer uw kindje naar de opvang mag 

komen of wanneer hij of zij thuis moet 

blijven.  

 

Ondanks de versoepelingen willen wij u 

vragen om rekening met elkaar te houden en 

zoveel mogelijk elkaar de ruimte te geven. 

 

Nieuw kind volgsysteem 

Vanaf 1 maart werken de pedagogisch 

medewerkers binnen Small World met een 

nieuw kind volgsysteem; Doen, Praten, 

Bewegen en Rekenen. De observatielijsten 

bestaan uit 8 afnamemomenten: namelijk als 

het kind 5, 10, 15, 20, 26, 32, 38 en 44 

maanden is.  

 

 
 

De pedagogisch medewerker vult de 

observatielijst in die past bij de leeftijd van 

het kind, dit gebeurt twee keer per jaar. De 

invoering van de lijsten wordt door de 

pedagogisch medewerkers digitaal gedaan in 

Kidsadmin en kunnen ook digitaal worden 

gedeeld met ouders. U heeft hierdoor vaker 

inzage in het kind rapport.  

 

Bibliotheek   

Voorlezen verrijkt de woordenschat en 

draagt bij tot een beter taalgevoel en 

taalbegrip. Bij Small World lezen wij de 

kinderen graag voor. Wij zorgen ervoor dat 

er regelmatig nieuwe voorleesboeken zijn.  

Wij lenen deze bij de bibliotheek en sluiten 

aan bij het thema, belevingswereld en het 

niveau van de kinderen.  

 

In de bibliotheek worden regelmatig 

voorleesochtenden en leuke voorstellingen 

georganiseerd voor de allerkleinsten! Wilt u 

ook lid worden van de bibliotheek? Voor 

kinderen is dit gratis!  

 



 

 

Thema’s    

Momenteel zijn we bezig met het thema; 

‘Koken en bakken’. De kinderen zullen tijdens 

dit thema mooie knutselwerkjes maken, 

nieuwe thema woorden leren en natuurlijk 

ook weleens iets lekkers koken of bakken.  

 

De knutselwerkjes die de kinderen tijdens 

de thema’s maken, worden in hun eigen 

plakboek geplakt. Het plakboek wordt 

meegegeven wanneer uw kindje Small World 

verlaat. De knutselwerkjes die de kinderen 

bijvoorbeeld voor; Valentijnsdag, Moederdag 

en Vaderdag maken geven wij mee naar huis. 

 

 
 

Het volgende thema die op 4 april start is: ; 

‘Lentekriebels’. Tijdens dit thema zullen we 

stil staan bij Pasen, Koningsdag, Suikerfeest 

en Moederdag.  

  

Reserve kleding 

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.  

  

Verjaardagen  

Hoera! De volgende verjaardagen mogen we 

binnenkort vieren. Wij wensen jullie alvast 

een fijne verjaardag!  

 

Op de Rode groep: 

Noël (1 jaar):  2 maart  

Amorély (2 jaar): 19 maart  

Viënna (1 jaar):  27 maart  

Javayá ( 2jaar): 20 april 

Javayó (2jaar):  20 april  

Arush (1 jaar):  28 mei  

 

Op de Groene groep: 

Jayda (3 jaar):  25 maart 

Winston (3 jaar): 28 maart 

Nora (4 jaar):  30 maart  

Miléyna (4 jaar): 27 april  

 

Verjaardagen van medewerkers 

Seval:    1 maart  

Gulay:   28 maart 

Shalini:   18 april 

Sengul:   4 mei 

Farah:    21 mei  

 

 

 

Afscheid  

Op 30 maart wordt Nora 4 jaar en op 27 

april wordt Miléyna 4 jaar. Voor hun zal een 

nieuw avontuur beginnen op de basisschool! 

We gaan jullie gezelligheid op de Groene 

groep heel erg missen.  
 



 

 

Ter herinnering   

Hierbij vragen wij u graag of u, uw kind geen 

sieraden om wilt doen wanneer hij of zij 

naar het kinderdagverblijf komt. Dit in 

verband met het zoekraken van sieraden en 

de veiligheid voor zowel uw kind als een 

ander kind.   

 

Wilt u er op letten dat uw kind geen 

speelgoed mee neemt van huis naar het 

kinderdagverblijf.  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. Small World is niet 

aansprakelijk voor verlies of beschadigingen.  

 

Alvast bedankt voor uw medewerking!  

 

 

Carnaval  

Op de Groene groep hebben we afgelopen 

maandag 28 februari Carnaval gevierd. De 

kinderen zijn in hun mooiste verkleedkleren 

gekomen, hebben feestelijke activiteiten 

gedaan en natuurlijk gezellig gedanst. 

 

 

 

 

 

 

 

Spelen op de Groene groep  

Op de Groene groep spelen de kinderen 

regelmatig in kleine groepjes, dit doen we 

om het samen spelen te bevorderen.  Vanaf 

ongeveer 3 jaar spelen kinderen steeds 

meer met elkaar. Ze gebruiken hetzelfde 

speelgoed, reageren op elkaar en leren 

rekening met elkaar te houden. In kleine 

groepjes komen kinderen vaak meer tot spel 

toe. Doordat de kinderen zelf mogen kiezen 

waar zij gaan spelen wordt de 

zelfredzaamheid gestimuleerd.  

 

 
 

Nieuw meubilair Rode groep 

Op de Rode groep hebben we een nieuwe 

grond box. De grond box is een gedeelte 

waar de jongste baby’s veilig kunnen liggen, 

rollen en spelen. Ook zijn er een aantal 

nieuwe kinderstoelen. We hebben twee 

kinderstoelen die geschikt zijn voor de 

jongste baby’s en nieuwe kinderenstoelen 

waar de kinderen in kunnen zitten, die al zelf 

rechtop kunnen zitten.  

 

Sluitingsdagen 2022 

Studiedag: dinsdag 10 mei  

Tweede paasdag: maandag 18 april  

Koningsdag: woensdag 27 april 

Hemelvaartsdag: donderdag 26 mei  

Tweede pinksterdag: maandag 6 juni  

 

 

 

 



 

 

 

 

Babynieuws 

Met veel blijdschap willen wij u mededelen 

dat onze collega Anissa is bevallen van een 

prachtige zoon Rayan! Wij wensen de 

kersverse ouders heel veel geluk!   

 

 
 

Ruildagen 

Graag willen wij u op de hoogte brengen dat 

ruildagen vanaf heden tot nader order niet 

mogelijk zijn. Wij krijgen regelmatig vragen 

van ouders voor een ruildag, normaal 

gesproken kan dit indien er plek is en 

voldoende personeel. Helaas kampen we 

momenteel met een personeelstekort en 

daarom hebben we ervoor gekozen niet meer 

te ruilen. Wanneer dit weer mogelijk is laten 

wij u dit u zo spoedig mogelijk weten.  

 

Openstaande vacatures  

Momenteel zijn wij hard opzoek naar nieuwe 

pedagogisch medewerkers. Kent u iemand 

die werken met kinderen ambieert én een 

gekwalificeerde opleiding heeft afgerond. 

Dan horen wij dit graag!  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitstapjes  

Het zonnetje laat zich weer regelmatig zien 

dat betekend dat we ook weer wat vaker een 

uitstapje gaan maken. Vooral de Groene 

groep zal de komende tijd weer vaker naar 

de kinderboerderij of speeltuin gaan.  

Deze uitstapjes bedenken we vaak spontaan 

en daarom vinden wij het fijn als kinderen 

om 9:30 uur binnen zijn, zodat we om 10:00 

uur kunnen vertrekken. Mocht dit niet 

lukken horen wij dit graag via een appje of 

belletje.  

 

 
 

Vragen of opmerkingen? 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben 

dan kunt u mailen naar: 

info@kdvsmallworld.nl 

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!  

 

 

 

 

 


