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Nieuws!
De website heeft een nieuw jasje gekregen. De moeite
waard om eens een kijkje te nemen!
Ook staat er een link op de website naar de facebook
pagina van Het Kinderpaleis. Vanaf heden zullen daar
wekelijks berichtjes op komen te staan over
activiteiten die plaats hebben gevonden op Het
Kinderpaleis.
www.kinderopvang-hetkinderpaleis.nl
Momenteel zijn we bezig met het thema Rupsje
Nooitgenoeg. Van de Bibliotheek hebben we 2
themakisten geleend hierover. De kinderen van De
Dwergen hebben allemaal een boek van het Rupsje
mee naar huis gekregen. De Elfjes hebben een mooie
rups van papier-mache gemaakt.

Voorjaarsvakantie bij BSO de
Gelaarsde Kat
Voorjaarsvakantie bij de Gelaarsde Kat
Carnaval was ook dit jaar weer een
succes.De kinderen hebben een
carnavalsmasker
versierd
met
mooie glitters en diamantjes.
Er waren veel kinderen die verkleed
waren in de mooiste carnavals
outfits. Het was super gezellig en er
werd aardig geswingd op de
carnavals muziek.
Na dit alles hadden de kinderen
flinke dorst en honger die werd
gestild met een pakje Wicky en
lekkere kaas, worst en manna
snoepjes.

snoepjes.
Als verassing kwam
Marieke
de
kinderen
mooi
schminken. We hadden tijgers,
honden, prinsessen, vlinders en nog
veel meer. Ook de kinderen die uit
school kwamen naar de BSO
vonden het leuk om zich te laten
schminken
Als klap op de vuurpijl werd er met
confetti gegooid.

Wie is er jarig

Pietpraat

17 maart
Thijmen 2 jaar
Kyara
7 jaar

De juf vraag aan Manou: "heb je een nieuwe trui"?
waarop Manou antwoord: "ja van oma gekregen, stoer
hé?"

23 maart
Dimitri 2 jaar

Wist u dat ........................
Thijmen en Dimitri binnekort bij De Dwergen gaan spelen!

25 maart
Angela 25 jaar

Giovanny en Saz al weer 1 jaar zijn geworden!

26 maart
Alysia
6 jaar
5 april
Ria

? jaar

11 april
Fiene

2 jaar

Veerle een zusje heeft gekregen. Ze heet Loïsa.

Het was weer een drukke en
gezellige boel bij de BSO. Op
maandag hebben we in de morgen
als 'echte' kunstenaars geboetseerd
en gekleid. Daarna mochten de
kinderen het mooi verven. In de
middag hebben de jongens een
mooie dinosaurus in elkaar gezet en
de meiden hebben van sieraden
een mooie armband of ketting
gemaakt. Op dinsdag zijn wij met de
wat oudere kinderen naar het
museum 'de Kunsthal' geweest in
Rotterdam. En de jongste bleven
achter bij Martina en zijn op pad
gegaan als echte 'boswachters'. Ze
hebben
zelfs
een
mooie
'boswachterdiploma'
gekregen
omdat ze heel goed hun best
hebben gedaan. Donderdagmorgen
stond er op het programma om te
gaan gymmen in de gymzaal. De
kinderen moesten een parcours
afleggen binnen een bepaalde tijd
het was wel even lastig in het begin
maar de kinderen hebben heel goed
hun best gedaan en het binnen de
tijd gehaald. Tussen de middag
hebben de kinderen wentelteefjes
gegeten en dit beviel prima ?. Later
in de middag hebben we het spel
Bingo gespeeld en hiermee konden
de kinderen een cadeautje winnen.

Op vrijdag hebben de kinderen met
Lisette allerlei proefjes gedaan
zoals; bellen blazen op een bord
met sop en waar komen die bellen
dan toch vandaan? Of hoe kan je
ervoor zorgen dat je vinger droog
blijft in een glas water? De kinderen
hebben het onderzocht en ze
vonden het super interessant om te
ontdekken hoe dit in zijn werk ging.
Het was weer een gezellige week
met de kinderen nu op naar de
meivakantie ?

Leuke links

OC Nieuws
Mag ik me........
............ even voorstellen?
Mijn naam is Janco Verboom en de
trotse papa van twee prachtige
kinderen. En bijna getrouwd met
mijn grote liefde Tamara. Onze
grote meid, Dewi van 4 jaar en
kleine reus Owen van 7 maanden
zitten beide op het Kinderpaleis.
Owen bij de dagopvang en Dewi op
de BSO. Beide kids hebben het
reuze naar hun zin op het
Kinderpaleis en wij als ouders
ervaren de zorg voor onze kroos als
prima.
Voor de kost werk ik met jonge
boefjes. Nee, niet boefjes in de zin
van kleine kinderen.

Nieuws in de klas
De krantentool is ontwikkeld
door Nieuws in de klas en
d-Media.
De instructieteksten van de
basisversie zijn geschreven
door Iwan Troost.

Maar pubers die ergens in hun
fragiele leventje een stevige basis
hebben gemist, een thuisfront met
regels, normen en waarden of
andere zaken die ervoor zorgde dat
ze op het slechte pad belanden en
uiteindelijk achter de tralies van de
jeugdgevangenis belanden.

Nieuws in de Klas is niet
verantwoordelijk voor de
inhoud van de kranten die met
behulp van de tool gemaakt
worden.

