
Dat feest stond dit jaar in het 
teken van Assepoester. Alle 
kinderen, hun ouders, broertjes, 
zusjes en opa’s en oma’s waren 
uitgenodigd voor het feest 
in het Kinderdagverblijf aan 
de Hendrick de Keyserweg 
6 in Delft. Rond de klok van 
10.00 uur ’s morgens werden 
de deuren van ‘t Knuffeltje 
geopend en betraden alle 
bezoekers het versierde gebouw. 
Overal in het kinderdagverblijf 
liepen kinderen rond die 
verkleed waren als prinsen en 
prinsesjes.

Door het hele gebouw was het 
voor de kinderen mogelijk om 
deel te nemen aan verschillende 
activiteiten, zoals een masker 
maken, een toverstaf knutselen, 
schminken, stopdans en als 
klap op de vuurpijl mochten 
alle kinderen een eigen 
cupcake maken en versieren. 
De kinderen verheugden zich 
ondertussen stiekem wel 
heel erg op het toneelstuk, 
gespeeld door de pedagogische 
medewerkers, waarin de 
kinderen de ‘echte Assepoester’ 
te zien zouden krijgen.

Vanwege het slechte weer 
werd dit toneelstuk opgevoerd 
op de derde etage. Normaal 
wordt deze ruimte gebruikt 
voor onze naschoolse opvang, 
maar op deze dag leek het er 
wel een mooi sprookjesbos. De 
kinderen waren aandachtige 
toeschouwers. Na afloop van 
het toneelstuk konden ze met 
Assepoester, de prins, mama, 
papa, oma of opa dansen. Dat 
was, vond directrice Drabarek, 
‘duidelijk het leukste moment 
van het feest’

Na het toneelstuk hebben de 
kinderen en alle genodigden 
in de Baloe-groep rondom de 
piano liedjes gezongen met 
muziekjuf Felice. Hierbij werd 
door iedereen heerlijk bewogen 
en gedanst. Na afloop van het 
feest was er voor ieder kind 
de gelegenheid om te grabbelen 
in de grote Assepoester-

grabbelton. Spannend natuurlijk, 
want wat zou er nou toch 
allemaal in die cadeautjes 
verstopt zitten?

Mede dankzij de speciaal 
gemaakte Assepoestertaart 
was Nationale Kinderdag 
op kinderdagverblijf ‘t 
Knuffeltje ook dit jaar een zeer 
spectaculair en geslaagd feest!

Lijkt u het leuk om een kijkje te 
nemen op ons kinderdagverblijf? 
De deuren op onze locaties aan 
de Hendrick de Keyserweg 6 in 
Delft en aan de Mozartlaan 674 
in Delft staan altijd open voor 
geïnteresseerden.
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’t Knuffeltje Kinderdagverblijf 

Hendrick de Keyserweg 6

2612 KE Delft

tel. 015-2141470

’t Knuffeltje Kinderdagverblijf

Mozartlaan 674

2625 CZ Delft

tel. 015-2611795

Kinderdagverblijf ’t Knuffeltje 
viert Internationale Kinderdag 
met Assepoester
DELFT – Danuta Drabarek, de directrice van 

kinderdagverblijf ’t Knuffeltje, organiseer-

de vorige week zaterdag een feest uit de 

Poolse traditie: Internationale Kinderdag. 

Zie voor meer informatie 
verder de website
www.knuffeltje.net


