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Studiedag en vakanties, eventueel opvang nodig ruim van te voren aanvragen.
Zomervakantie zijn we 3 weken gesloten week 31, 32 en 33.
Welkom bij ons.
Deze week zijn Medina en Isabella bij onze Wereldreizigers begonnen.
Medina komt twee keer in de week bij ons. Isabella komt tot de zomervakantie
één keer in de week.
Wij wensen deze meisjes heel veel plezier bij ons.

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.
#7dagenwaterchallenge
Deze week doen wij met allebei onze groepen mee aan de #7dagenwaterchallenge.
Elke dag hebben wij een fruitwater soort geprobeerd. Enkele variaties zijn:
appel komkommer en basilicum, Komkommer citroen en munt, munt en gember,
aardbei appel en rozemarijn. De laatste smaak beviel bij allebei de groepen erg goed.
Naast onze normale variant , sinaasappel en munt, wordt dit een smaak die wij vaker
gaan maken.
Alle kinderen hebben van ons een waterflesje gekregen zodat deze challenge een
leuke uitdaging blijft.

Dalton met de Wereldweide.
Wij zijn ons aan het specialiseren voor de doorgaande leerlijn van Dalton.
Hierover zijn al een aantal vergaderingen geweest met Dalton coördinator van de
Wereldweide. In ons lokaal kunt u zien wat de Daltonpijlers zijn. We hebben
zelfstandigheid en samenwerking behandeld. Nu zijn we bezig met reflectie alvast een
gedeelte effectiviteit.
.

Blokuren vanaf september.
Vanaf het nieuwe schooljaar zijn we verplicht om alle uren die u als ouder voor uw
kind(eren) afneemt bij De Wereldkinderen door te geven aan de belastingdienst.
(bron: Ministerie KSM)
Daarom gaan we als opvang vanaf het nieuwe schooljaar beginnen met BLOKKEN die u
af kunt nemen.
Blokken bestaan per nieuwe schooljaar uit onderstaande schema.
Blok 1; Peuters:
8.15 uur tot 12.15 uur
Blok 2; Peuters:
8.15 uur tot 14.30 uur, met lunch.
Blok 3: BSO opvang:
14.30 uur tot 16.30 uur
Blok 4; BSO opvang:
14.30 uur tot 17.00
Blok; 5; BSO opvang
14.30 uur tot 18.00 uur
Blok 6; woensdag BSO opvang:
12.40 uur tot 15.00
Blok 7; BSO opvang
12.30 uur tot 16.30 uur
Blok 8; BSO opvang
12.30 uur tot 17.00 uur
Let op: word uw kind buiten de Blokuren opgehaald, dan komt u in een ander uurtarief.

Vakantie opvang zijn afwijkende tijden.
Blok 5; vakantie/ studiedagen opvang:
8.00/9.00 uur tot 16.30 uur met uitloop naar 18.00 uur
Blok 6;
8.00/9.00 uur tot 12.15/12.30 uur
Blok 7;
12.15/12.30 uur tot 16.30/18.00 uur, met lunch
Bij deze Nieuwsbrief ontvangt u een formulier wat u zo spoedig mogelijk moet invullen, en
weer inleveren bij de medewerkers van De Wereldkinderen.
Wij kunnen deze gegevens van u en uw kind(eren) dan op tijd weer door geven aan de
belastingdienst.
Zomervakantie.
Tijdens de zomervakantie zijn er een aantal Vakantie-BSO Globbetrotters bij ons.
Wat wij in de vakantie gaan doen is nog een verrassing. Wij hebben al verschillende
activiteiten bedacht.
Via deze weg wensen wij: Annemarie, Ben, Joyce, Jocelynn, Romynique en Marieke
iedereen een hele fijne zomervakantie.

