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Beste ouders, 

 

Hierbij ontvangen jullie de nieuwsbrief van 

september 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! 

 

Personeel 

Bij Kinderdagverblijf Small World vinden wij 

het erg belangrijk dat we vaste pedagogisch 

medewerkers in dienst hebben zodat de 

kinderen en u een vertrouwd gezicht hebben. 

Zoals u wellicht heeft gemerkt waren wij 

een aantal dagen in de zomervakantie 

genoodzaakt inval medewerkers in te zetten, 

wij betreuren dit ten zeerste. Helaas zijn er 

een aantal vaste medewerkers die langdurig 

ziek zijn. Zoals u wellicht in de media heeft 

gelezen is er een groot personeel tekort in 

de kinderopvang. Wij doen ons uiterste best 

om goede pedagogisch medewerkers te 

vinden. 

 

Momenteel zijn op de Rode groep de 

volgende medewerkers werkzaam; Annie, 

Seval, Enny, Gulay, Precious en Aysen.  

Op de Groene groep; Dilek, Nadia, Enny en 

Elize.  

 

Zodra wij nieuw personeel hebben 

aangenomen zullen zij zich voorstellen aan u.  

 

 

Stagiaires  

Wij zijn erg blij te kunnen mededelen dat 

onze stagiaires; Nelida, Farah, Judrien en 

Shalini stage blijven lopen bij 

Kinderdagverblijf Small World. Zij kennen 

de kinderen inmiddels erg goed en 

ondersteunen de pedagogisch medewerkers 

enorm 

 

Vanaf 5 september zal Shannon voornamelijk 

op de Rode groep haar BBL (werk en 

leertraject) stage bij ons volbrengen. 

Shannon heeft al eerder gewerkt in de 

kinderopvang als groepshulp en omdat ze het 

zo leuk vond heeft ze er voor gekozen de 

opleiding Pedagogisch Medewerker 

Kinderopvang te gaan volgen.   

 

Vanaf 7 september zal Neusa op de 

woensdag en donderdag beginnen met haar 

stage op de Rode groep. Neusa zit in haar 

tweede leerjaar van de opleiding; 

Pedagogisch Medewerker Kinderopvang en 

heeft vorig jaar stage ervaring opgedaan op 

een babygroep.  

 

Fotograaf 

Op maandag 29 augustus en dinsdag 30 

augustus is de fotograaf langs geweest. U 

heeft een kaartje met inloggegevens 

gekregen waarmee u de foto’s van uw kindje 

kan bekijken en eventueel kan bestellen.  

 

Mocht u nog vragen hebben over de foto’s of 

over uw bestelling kunt u contact opnemen 

met de fotograaf. Op 

www.fotostudioregina.nl staan hun 

contactgegevens.  

 

  

http://www.fotostudioregina.nl/


Dag van de leidster! 

Elk jaar op de derde donderdag in 

September vindt de dag van de leidster 

plaats. Op deze dag wordt er aandacht 

besteed aan alle Pedagogisch Medewerkers 

die elke dag met veel liefde en 

betrokkenheid de zorg en opvang van uw 

kind(eren) op zich nemen,  

 

Op 15 september is het dus dé dag om de 

leidsters van Small World eens flink in het 

zonnetje te zetten!  

 

 
 

Uitstapjes  

Wij vinden het leuk om regelmatig 

uitstapjes te maken met de kinderen. Dit 

kan bijvoorbeeld naar de kinderboerderij of 

speeltuin zijn. Voor de zomervakantie is de 

Groene groep met de oudste kinderen naar 

de bioscoop geweest. Met zijn alle in de bus 

en naar een film kijken op zo’n groot doek, 

dat was spannend! 

 

Vorige week heeft de Groene groep een 

uitstapje naar Balorig gemaakt. De kinderen 

hebben heerlijk gespeeld en hebben de 

ochtend gezellig afgesloten met het eten 

van patatjes.  

 

Thema 

Momenteel zijn we bezig met het thema; 

‘Huisdieren’. Tijdens dit thema zullen de 

kinderen kennis maken met nieuwe woorden 

door middel van boekjes lezen en het 

herhalen van woordkaarten en leuke knutsel 

werkjes maken. Op 4 oktober zullen we 

extra aandacht geven aan Dierendag! 

Binnen komen met speelgoed en eten  

Graag willen wij u vragen om uw kind geen 

speelgoed mee te geven naar het 

kinderdagverblijf. Wanneer er speelgoed 

wordt meegenomen merken wij dat de 

kinderen het moeilijk vinden hier afstand 

van te nemen. Dit zorgt voor frustratie en 

verdriet bij de kinderen. Wij willen niet dat 

de kinderen met speelgoed van thuis op de 

groep spelen in verband met de veiligheid en 

omdat de kans groot is dat er iets kapot 

gaat of kwijt raakt.  

 

Ook merken wij dat er geregeld kinderen 

binnen komen met iets te eten. Wij willen u 

vriendelijk verzoeken om uw kind thuis te 

laten ontbijten. Wanneer een kindje 

binnenkomt met iets te eten is dit moeilijk 

voor andere kinderen. Wij hebben onze 

vaste eetmomenten op de groep, waarbij wij 

met de gehele groep aan tafel gaan om te 

eten. Alvast bedankt voor uw begrip!   

 

Sieraden 

Hierbij willen wij u vragen om uw kindje geen 

sieraden om te doen wanneer hij of zij naar 

Small World komt. Dit ten eerste voor de 

veiligheid. Sieraden kunnen tijdens het 

slapen verschuiven, strak gaan zitten of 

kapot gaan. De losse onderdelen kan uw 

kindje of een ander kindje in zijn mond 

stoppen en het bijvoorbeeld doorslikken. 

Ook kunnen sieraden gemakkelijk kapot gaan 

of kan een kindje ergens achter blijven 

haken met het sieraad.  

 

Indien wij zien dat een kindje sieraden om 

heeft zullen wij deze afdoen en in een zakje 

in hun bakje bewaren. Wij zijn niet 

aansprakelijk voor het zoekraken of het 

kapot gaan van sieraden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuwe kinderen  

De afgelopen tijd hebben we weer nieuwe 

kinderen mogen verwelkomen bij 

Kinderdagverblijf Small World. Imani, 

Obinna, Elisa en Ri’chaindro zijn gestart op 

de Rode groep.  

 

In oktober zullen Ryszard en Isabella 

overgaan naar de Groene groep.  

 

Tips voor het gedag zeggen van uw kind 

Soms kan het voor kinderen lastig zijn om ‘s 

morgens afscheid te nemen van zijn of haar 

ouder(s). Dit is heel normaal, maar voor u 

kan dit soms heel moeilijk zijn. Daarom 

geven wij u graag wat tips voor het afscheid 

nemen: 

 

1.Neem duidelijk afscheid. Zo weet uw kind 

dat u weggaat. 

 

2.Probeer wanneer uw kindje verdrietig is 

het afscheid kort te houden. U kunt later 

altijd nog even bellen naar de groep of appje 

sturen om te vragen hoe het gaat met uw 

kind. 

 

3. Ga niet stiekem weg of ga niet weg en dan 

weer gelijk terug. Kinderen houden van 

duidelijkheid. Wanneer u zomaar verdwijnt 

of wanneer u gelijk weer terug komt is dit 

erg verwarrend.  

 

4. Neem afscheid volgens een vast ritueel. 

Bijvoorbeeld altijd nog even achter de deur 

of het raam zwaaien.  

 

 

Brengtijden 

Bij Kinderdagverblijf Small World vinden wij 

het fijn om u als ouder flexibiliteit te 

bieden omtrent het brengen en ophalen van 

uw kind. U bent vrij om uw kind te brengen 

wanneer het u uitkomt met uitzondering 

tijdens de eetmomenten.  

 

Wij merken dat er regelmatig kinderen (net) 

ná 9:30 uur worden gebracht. Wij willen u 

graag vragen om er voor te zorgen dat u uw 

kindje voor 9:30 uur heeft overgedragen aan 

één van de leidsters. Dit om rust en 

aandacht aan de kinderen te kunnen bieden 

tijdens het eetmoment.  

 

U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om 

kindje na het fruitmoment, na 10:00 uur, te 

brengen. Graag vernemen wij dit van u 

middels een appje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke dagen  

- Donderdag 15 september – Dag van 

de Leidster 

 

- Dinsdag 4 oktober – Dierendag 

  

- Zaterdag 30 oktober – Wintertijd 

 

- Zondag 31 oktober – Halloween  

 

- Zaterdag 12 november – Intocht 

Sinterklaas 

 

- Maandag 14 november – Start week 

tegen Kindermishandeling  

 

- Donderdag 24 november – Gesloten 

i.v.m. studiedag medewerkers  



3F training medewerkers 

Vanaf 2025 moeten alle pedagogisch 

medewerkers in de kinderopvang beschikken 

over taalniveau 3F voor mondelinge 

taalvaardigheid. Vanaf september zullen een 

aantal medewerkers starten met de training, 

waarin ze op een praktijkgerichte manier 

aan de slag gaan spreken, luisteren en 

gesprekken voeren,   

 

Verjaardagen  

Hoera! De volgende verjaardagen mogen we 

binnenkort vieren. Wij wensen jullie alvast 

een fijne verjaardag! 

 

Op de Rode groep: 

Obinna (1 jaar)  26 september 

Zanoah (2 jaar) 7 oktober  

Dorian (1 jaar)  5 november  

Richanaily (2 jaar) 24 november  

Ekoé (2 jaar)  28 november 

 

 
 

Op de Groene groep: 

Kamil (3 jaar)  9 september 

Jenaysha (4 jaar) 12 oktober 

Alexis (4 jaar)  27 oktober 

Filip (3 jaar)  24 oktober 

 

Medewerkers 

Nadia    18 september 

Annie   20 oktober  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist u dat?  

U ons kan volgen op Instagram en Facebook? 

Regelmatig posten we leuke foto’s en 

filmpjes en elke week staat ons weekmenu 

op Facebook.   

 

     
 

 

Vragen of opmerkingen? 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan 

kunt u mailen naar: info@kdvsmallworld.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


