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Nieuwsbrief juni 2022  

    Kinderdagverblijf Small World 

 

 

 

 
 

 

 

 

Beste ouders, 

 

Hierbij ontvangen jullie de nieuwsbrief van 

juni 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! 

 

De zomer komt eraan! 

Eind deze maand begint officieel de zomer 

weer. Wat hebben we hier naar uitgekeken! 

Op zonnige dagen smeren wij de kinderen in 

met zonnebrandcrème. Mocht uw kindje 

eigen zonnebrandcrème gebruiken, dan willen 

wij u vragen om deze mee te geven. Denkt u 

ook aan voldoende zomerse reservekleding? 

Een petje of hoedje kan ook prettig zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuinhek 

Wilt u eraan denken om ten alle tijden het 

tuinhek te sluiten wanneer u uw kindje komt 

brengen of halen. Dit voor de veiligheid van 

alle kinderen.  

 

GGD Inspectie 

In april hebben we onverwachts de 

jaarlijkse inspectie van de GGD gehad. 

Tijdens dit bezoek wordt er getoetst of wij 

voldoen aan de Wet Kinderopvang.  

Complimenten aan onze Pedagogisch 

Medewerkers! Jullie zetten je elke dag met 

liefde in voor de kinderen en dit wordt 

gezien en gewaardeerd.  

 

Wilt u het inspectierapport lezen? Deze is 

te vinden op onze website: 

www.kdvsmallworld.nl  

 

 
 

Afmelden 

Mocht u op vakantie gaan of uw kindje komt 

een dagje niet? Wilt u dit dan aan ons 

doorgeven? Graag ontvangen wij de 

afmelding uiterlijk voor 9:30 uur op de 

desbetreffende dag.  Eerder mag natuurlijk 

ook. U kunt dit laten weten aan de groep via 

een appje of even bellen.  

 

Alvast bedankt!  

 

Brengen 

Graag willen wij u eraan herinneren dat wij 

tussen 9:30 uur en 10:00 uur en tussen 11:30 

uur en 12:15 uur een eetmoment met de 

kinderen hebben. Op deze momenten kunnen 

de kinderen niet gebracht of gehaald 

worden in verband met de rust en veiligheid 

op de groepen. Het is erg belangrijk dat 

wanneer de kinderen een eetmoment hebben 

dit rustig verloopt en zo min mogelijk 

afleiding hebben. Buiten deze tijden bent u 

vrij om te beslissen wanneer u uw kindje 

brengt of haalt.  

 

http://www.kdvsmallworld.nl/
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Ouderportaal Kidsadmin 

Hierbij informeren wij u dat er is besloten 

om toiletbezoeken en verschoonrondes van 

de Groene groep niet meer te noteren in 

Kidsadmin. De reden hiervoor is dat 

kinderen in deze leeftijdscategorie 

toewerken naar zindelijkheid of al zindelijk 

zijn. In tegenstelling tot baby’s vinden wij 

het noteren hiervan daarom niet 

noodzakelijk, bijzonderheden met 

betrekking tot toiletgang blijven wel 

genoteerd worden.  

 

Feestdagen 

De afgelopen maanden hebben we weer een 

hoop gezellige feestdagen met elkaar mogen 

vieren. In april hebben we met de kinderen 

paaseieren gezocht in de tuin en genoten van 

een paasbrunch, op Koningsdag hebben we 

leuke buiten activiteiten gedaan en begin mei 

hebben we het Suikerfeest gevierd. We 

willen alle ouders nogmaals bedanken voor 

het meenemen van alle lekkernijen, de 

kinderen hebben ervan gesmuld!  

 

 
 

Het meenemen van eten 

Wij merken de laatste tijd dat kinderen 

weer regelmatig binnenkomen met iets te 

eten. Wij willen u vriendelijk verzoeken om 

er voor te zorgen dat uw kindje al heeft 

gegeten voordat hij of zij naar Small World 

komt. Wij hebben onze vaste eetmomenten, 

waarop wij met de kinderen aan tafel eten. 

 

Even voorstellen… 

Sinds mei is Precious ons team komen 

versterken. Precious heeft jaren lang 

ervaring in de horeca, maar haar hart ligt 

toch bij de Kinderopvang. Zij zal 

voornamelijk werkzaam zijn op de Rode 

groep, maar zal ook weleens op de Groene 

groep staan.   

 

 
 

Vanaf halverwege juni zal Amber Rose 

ingewerkt worden bij Small World. U zult 

haar voornamelijk in de zomervakantie 

periode zien. Per 1 juli zult u ook kennis 

maken Shandia. Shandia heeft al enige tijd 

ervaring als pedagogisch medewerker en is 

toe aan een nieuw avontuur bij Small World. 

Beide dames zullen wanneer zij gestart zijn 

zich persoonlijk aan u voorstellen.  

 

Babynieuws 

Met veel blijdschap willen wij u mededelen 

dat onze collega Hatice is bevallen van een 

prachtige dochter Zümra. Wij wensen de 

kersverse ouders heel veel geluk!   
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Verjaardagen  

Hoera! De volgende verjaardagen mogen we 

binnenkort vieren. Wij wensen jullie alvast 

een fijne verjaardag!  

 

Op de Rode groep: 

Ryan (2 jaar)   12 juni 

Isabella (2 jaar) 16 juni 

Aliana (1 jaar)  24 juni 

Inaya (2 jaar)  25 juni 

Xaviér (2 jaar)  17 juli 

Ryszard (2 jaar) 22 juli 

Caiden (1 jaar)  29 juli 

Jaydah (1 jaar)  19 augustus  

Jahel (1 jaar)  26 augustus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de Groene groep: 

Zeynep (4 jaar) 10 juni 

Qui- Shawn (4 jaar) 1 juli 

Jahlil (4 jaar)  3 juli 

Nyah (3 jaar)  24 juli 

Jhené (3 jaar)  24 juli 

Mees (4 jaar)  14 augustus  

Blazej (4 jaar)   25 augustus  

Princeton (3 jaar) 29 augustus 

 

Medewerkers: 

Dilek   22 juni 

Jasmina  5 juli 

 

 

 

 

 

 

Afscheid  

Binnenkort zullen we van Zeynep,  

Qui-Shawn, Jahlil, Mees en Blazej afscheid 

nemen. Voor hun zal een nieuw avontuur op 

de basisschool beginnen! We gaan jullie 

gezelligheid op de Groene groep heel erg 

missen! 

 

 
 

Welkom! 

De afgelopen tijd hebben we weer nieuwe 

kindjes mogen verwelkomen bij Small World. 

Op de Rode groep zijn; Theo, Roosmarijn, 

Mia, Jaydah en Inaya gestart. 

 

Er zullen ook een aantal kindjes van de Rode 

groep doorstromen naar de Groene groep. 

Vanaf juli zullen; Joah, Emir, Javayá, Javayó 

en Ryan starten op de Groene groep.   

 

Thema’s 

Het volgende thema: ‘Ik hou van Holland’ 

start op 13 juni. Tijdens dit thema zullen de 

kinderen leerzame activiteiten doen zoals; 

knutselactiviteiten, nieuwe woordjes leren 

en liedjes zingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf 8 juli staat het thema; Zomer 

centraal en vanaf september het thema; 

Huisdieren.   
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Belangrijke dagen:  

Buitenspeeldag: woensdag 8 juni  

Vaderdag: zondag 19 juni  

Keti Koti :vrijdag 1 juli  

Dag van de vlag: zaterdag 2 juli 

Zomer: dinsdag 21 juni  

San Juan: donderdag 23 juni  

Offerfeest: zaterdag 9 juli 

 

Fotograaf    

Helaas konden we de afgelopen twee jaar 

geen fotograaf langs laten komen door alle 

maatregelen rondom Corona. Gelukkig lukt 

het dit jaar wel! Op maandag 29 augustus en 

dinsdag 30 augustus zal de fotograaf 

langskomen om leuke foto’s te maken van uw 

kind/kinderen. Wij zullen u hier binnenkort 

meer informatie over geven! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 

 

   
 

Vragen of opmerkingen? 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben 

dan kunt u mailen naar: 

info@kdvsmallworld.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


