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Verjaardagen

Opa en oma
middagen!

5 Jaar Het
Kinderpaleis

Workshop Toneel!

DAG VAN DE LEIDSTERS!

Wat een hoop kindjes zijn er
deze maand jarig !

6,8,14 en 16 oktober

1 oktober bestaat Het
Kinderpaleis 5 jaar!

De laatste workshop van
2014 is gestart!

Zomervakantie 2014

Wist u dat..................................
Benthe onze dokter in spee is!
Fiene haar lievelingskleur roze is! Ze wil alleen maar
een roze kapstok, geen groene!!
Saz en Giovanny beter Bonnie en Clyde genoemd
kunnen worden!
Eva er altijd een uitje van maakt op de wc! Ze blijft zo
een kwartiertje weg!
Tomasz zich graag overal aan optrekt!
Jessy de gang heel erg leuk vind en boos wordt als
wij de deur van de groep dicht doen!
Ayla de klok heel erg mooi vindt!
Liz kan lopen!
Floor al goed kan stappen!
Jayden een klein hondje heeft!
Thijs nu ook heel goed:"JA" kan zeggen!

Nieuws
Nieuws.....................

Wat een leuke activiteiten!
Wat gaat de tijd snel zeg, als het
leuk is! De zomervakantie is weer
voorbij gevlogen. We hebben 6
leuke themaweken achter de rug
met verschillende activiteiten en
uitstapjes.
Vooral
de
eerste
vakantieweek was het erg mooi
weer, waardoor we heel veel met
water hebben gespeeld

Ook het zwembadje was favoriet. In
de natuurweek zijn we gaan vissen
en insecten gaan zoeken. We zijn
erg creatief bezig geweest in de
creaweek:
het
maken
van
schelpenkettingen,
Mondriaan
schilderijen en koekjes bakken en
versieren.

. Iedere week was er een uitstapje:
van
het
Lichtschip
tot
de
Ontdekhoek
en
van
de
pannenkoekenboerderij
tot
de
bioscoop. Wij zijn heel blij met de
Stint die wij in de vakantie hebben
gekregen en volop hebben gebruikt.
Kortom, het was een hele gezellige
vakantie!

Verjaardagen

Kinderopvangtoeslag

5 sept Sanne 27 jaar
7 sept Elin
3 jaar
9 sept Rens
5 jaar
12 sept Ayla
1 jaar
13 sept Sophie K 6 jaar
15 sept Mark
2 jaar
17 sept Rowen 5 jaar
18 sept Dewi
6 jaar
24 sept Jennifer 2 jaar
24 sept Jaimy
6 jaar
27 sept Judith
27 jaar
4 okt Lotte
5 jaar
4 okt Fem
8 jaar
7 okt Fleur
3 jaar
12 okt Thomasz 1 jaar
13 okt Tijn
1 jaar
13 okt Manou B 8 jaar
14 okt Ryan
1 jaar
15 okt Jayce
5 jaar

Kinderopvangtoeslag 2014:
Ouders die in 2014 gebruik maken van kinderopvang,
hebben mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. Sinds 1
januari 2014 is het belangrijk dat de toeslag aangevraagd
wordt binnen 3 maanden na de maand, waarin de
kinderopvang is begonnen.
Zo wordt geen maand kinderopvangtoeslag misgelopen.
Kijk op www.toeslagen.nl

Mag ik me even voorstellen!
Dag allemaal,
Ik zal me even voorstellen.
Ik ben Carola van der Valk, 18 jaar
oud en ik woon in
Nieuwe ?Tonge. Van 10 september
tot 13 februari hoop ik stage te
gaan lopen bij 'Het kinderpaleis'. Ik
ben er dan van dinsdag t/m vrijdag.
Ik zit op het Hoornbeeck College in
Rotterdam en volg hier de
opleiding:
Gespecialiseerd
Pedagogisch Kinderopvang niveau
4. Ik vind het erg leuk om met
kinderen om te gaan, en hoop
tijdens deze stage nog meer te
leren. Ik heb erg veel zin om te
beginnen
en
iedereen
te
ontmoeten. Heeft u vragen aan mij?
Stel ze gerust!
Met vriendelijke groeten,
Carola van der Valk

Personeel:
Vanwege haar zwangerschap is
Anouk genoodzaakt om halve
dagen te gaan werken.
Als alles blijft lopen zoals het nu
gaat zal Anouk haar verlof ingaan
met ingang van 3 november!

In de eerste week van oktober zult u
digitaal een tevredenheidsonderzoek
klanten van ons ontvangen.
Omdat wij ons steeds willen blijven
verbeteren zijn we benieuwd naar
uw mening over een aantal zaken
die betrekking hebben op de opvang Lieve is 2 september bevallen van
die wij bieden.
een mooie zoon Siem! Alles gaat
goed met moeder en zoon.
In juli 2013 is het vierogenprincipe Wilt u Lieve een kaartje sturen dan
opgenomen in de wet kinderopvang. kunt u haar adres vragen aan één
Het vierogenprincipe houdt in dat van de pedagogisch medewerkers.
altijd een volwassene moet kunnen
meekijken of meeluisteren met een
beroepskracht. Een beroepskracht
mag nog steeds alleen op de groep
staan. Zolang maar op elk moment
een
andere
volwassene
de
mogelijkheid heeft om mee te kijken
en of luisteren.
De dagopvang groepen zijn naast
elkaar gelegen met een tussenwand
van glas en een toegangswand van
glas. Tevens is er een doorkijk, van
glas, naar en van de BSO ruimten.
Door het gehele pand is er
transparantie.
Aan de randen van de dag werkt er
1 pedagogisch medewerksters dan
wel enige tijd alleen in de groep.
Op deze momenten is er een
voortdurende inloop van ouders die
hun kind komen brengen of halen.
U als ouder heeft ten allen tijden
Joep:"weet je wat er
een rol bij het vierogen-principe, om
achter mijn keel zit! een
mee te kijken en te luisteren in de
appeladem"!
groepen.

Piet praat.............

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.

Maandag 22 september is er weer
een Oudercommissie vergadering!

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

