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Om te onthouden!
Schoolvakanties peutergroep
Herfstvakantie BSO
Kerstvakantie BSO
Voorjaarsvakantie BSO
Meivakantie BSO
Zomervakantie BSO

12 oktober tot
18 oktober 2020
21 december tot 1 januari 2021
22 februari tot
26 april tot
19 juli tot

25 februari 2021
7 mei 2021
28 augustus 2021

Openingstijden De Wereldkinderen en bereikbaarheid.
Het valt ons op dat er wat onduidelijkheid is over de openingstijden van
De Wereldkinderen. Graag verwijzen u naar onze website: www.dewereldkinderen.nl
ook kan er een bericht via de whatsapp gestuurd worden naar nr. 0647611512.
De eerstvolgende werkdag/ of zo snel mogelijk zal dit beantwoord worden. Let op: vrijdags
zijn we gesloten.

Start nieuwe schooljaar.
Verleden week zijn wij gestart met onze peutergroep. Het was voor ons allen fijn om er
weer te zijn na de zomervakantie.
Mooi om te zien dat wij allemaal , als ouders en juffen/meester, eraan denken om afstand
van elkaar te houden. Ook is het fijn om te zien dat alle kinderen via de kleuteringang naar
ons worden gebracht. Deze ingang blijven wij houden. Om het duidelijk te maken staat er
elke dag een vlag van ons bij deze ingang.
Als herinnering nog even onze brengtijden voor de peutergroep.
U kunt uw kind brengen tussen 8.15 uur en 8.25 uur. Zodat wij om 8.30 met ze naar
binnen kunnen. Eerder brengen dan 8.15 uur is helaas niet mogelijk omdat wij dan nog
een BSO groep hebben.

Vijf jarig jubileum De Wereldkinderen.
Deze maand vieren wij dat De Wereldkinderen vijf jaar bestaat.
Helaas kunnen wij dit niet groots vieren. Maar om hier toch aandacht aan te besteden
hebben wij “Feest” als thema gekozen.
Samen met de kinderen gaan wij werken rondom een boekje van Bobbi is jarig.
U krijgt van ons hier nog een thema-brief over.

Grote broer geworden en twee jarigen.
Verleden week is Jesse grote broer geworden. Samen met Aron is hij nu grote
broer van Simon. Met Simon en mama gaat alles goed. Jesse heeft verleden week vol
trots een foto van zijn broertje aan de kinderen laten zien.
In de zomervakantie zijn Isaac en Robin 3 jaar geworden. Isaac heeft voor de
zomervakantie zijn feestje al gevierd. Robin gaat deze week haar feestje bij ons vieren.
Namens alle juffen en de meester willen wij jullie feliciteren.

Even voorstellen.
Hallo mijn naam is Ben Boin.
Waarschijnlijk hebben jullie mij al vaker gezien ik ben namelijk
de zoon van Juf Marieke en ik heb al wel vaker op de groepen
meegelopen.
Toch graag wil ik mijzelf aan jullie voorstellen.
Ik ben 18 jaar oud en studeer bij het Deltion college in Zwolle.
Hier ben ik aan het leren voor pedagogisch medewerker.
Een paar van mijn hobby’s zijn scouting, creatief begin zijn,
longboarden en dugeons and dragons.
Al vanaf dat ik op de basisschool zit wist ik dat ik met mensen wilde
werken.Nog steeds wil ik en doe ik dit nog bijna dagelijks.
Vanaf 2018 ben ik scouting leiding bij de bevers dit zijn
kinderen van 5 tot 7 jaar.
Vanaf dit schooljaar kom ik officieel bij De Wereldkinderen werken
en ik heb hier geweldig veel zin in.
Ik hoop er een mooie tijd van te maken en veel plezier te kunnen hebben.

Hallo ik ben Julia!
Ik ben 17 jaar en kom stage lopen bij De Wereldkinderen.
De opleiding volg ik via Deltion College.
In mijn vrije tijd kijk ik graag films, spreek ik af met vrienden
en game ik graag! Ik hou ook van zingen en sporten.
Dat doe ik soms ook met vrienden.
Ook hou erg veel van muziek en van reizen.
Ik ben behulpzaam, oplettend en ik ben goed in taal.
Ik hoop dat we veel plezier gaan hebben dit jaar en dat
Ik veel ga leren!
.
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