Nieuwskrant
Locatie Middelharnis

Okt 2014

Dag van de Leidsters!

Verjaardagen

Kerstbuffet!

Sint

Workshops 2015

Bedankt ouders voor de
leuke knutsels en andere
attenties!

Wat een hoop kindjes zijn er
deze maand jarig !

Houd u maandag 15
december alvast vrij in uw
agenda!

4 december vieren wij
Sinterklaas met alle
kinderen van Het
Kinderpaleis.

Binnenkort komt het
programma van 2015 uit!

Opa en oma middagen!

Wist u dat..................................
Loisa druk aan het oefenen is met lopen!
Jennifer al een grote meid is en bij de dwergen gaat
spelen!
Mitch hele gesprekken heeft over van alles en nog
wat!
Thijmen al een grote jongen is en alles het liefst zelf
wil doen!
Wij ook op de babygroep druk aan het knutselen zijn
voor de Card 4Clini Clowns actie.
Jaimy v Es graag met de auto's scheurt!
Quin de nieuwe treinbaan erg leuk vindt!
Robbe het liefst de hele dag liedjes voor ons zingt!
Iga heel goed weet hoe alle baby's heten!

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

Gezellig met opa en/of opa!
Afgelopen week waren de eerste
opa en oma middagen. Het is altijd
weer een feest voor de kinderen als
alle opa's en oma's binnen komen
wandelen.
Onder het genot van koffie en thee
konden de opa's en oma's
meekijken op de groepen. De
baby's hebben heerlijk gekroeld en
gespeeld.

Opa en oma hebben ook nog
meegeholpen toen de baby's als
afsluiting van de dag, een
soepstengeltje gingen eten.
Onder begeleiding van de gitaar
hebben de peuters en hun opa's en
oma's liedjes gezongen. Natuurlijk
wilde ze ook graag laten zien wat
voor speelgoed er allemaal is.
Samen hebben we druk gepuzzeld
en een hele grote treinbaan
gemaakt.

De BSO had een heerlijke high tea
georganiseerd. Met z'n allen
hebben we lekker gesnoept! Daarna
was er nog tijd om boekjes te lezen,
en spelletjes te spelen.
Er volgen nog twee middagen. Wij
hebben er weer zin in!

Verjaardagen

Oudercommissie nieuws!

2 nov Jesse
5 nov Seth
5 nov Veerle
11 nov Martina

De oudercommissie heeft 22 september j.l. weer een
vergadering gehad. De notulen zijn binnenkort op de
website van het kinderpaleis te vinden. Tijdens de
vergadering
is
ook
de
ontwikkeling
van
de
buitenspeelruimte
besproken.
Er
is
een
team
samengesteld om deze buitenspeelruimte te realiseren,
mochten er nog vragen of input zijn vanuit de ouders, dan
kunt u altijd bij een van ons terecht!

5 jaar
5 jaar
5 jaar
22 jaar

Allemaal een hele fijne
verjaardag!

Groeten, De oudercommissie locatie Middelharnis

Kinderopvangtoeslag stijgt
in 2015
Goed nieuws voor kinderopvang en
ouders: de kinderopvangtoeslag
wordt in 2015 geindexeerd. Dat
betekent dat ouders, vergeleken
met dit jaar, per uur iets meer
kinderopvangtoeslag terug krijgen.
De maximum uurtarieven stijgen
mee
met
de
loonen
prijsontwikkeling in 2015. De
maximale vergoeding voor het
uurtarief voor de dagopvang wordt
6,84 euro, voor de buitenschoolse
opvang 6,38 eur. In 2014 zijn deze
uurtarieven respectievelijk 6,70
euro (dagopvang), 6,25 euro (bso)
In 2013 werd besloten de
uurtarieven te bevriezen. Dat was
voor veel ouders aanleiding om hun
kind van de kinderopvang af te
halen.
De Rekenkamer concludeerde dat
er in 2012 en 2013 een half miljard
minder aan kinderopvangtoeslag is

De inspecteur was zeer tevreden
over de locatie, werkwijze en de
pm-ers
van
de
locatie
in
Middelharnis.
Wilt u het rapport inkijken dat kunt u
deze vinden in de hal bij
binnenkomst of via de website link
naar het LRKP.

Iedereen heeft inmiddels het digitale
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
die wij bieden.
De eerste gesprekken met de
Vergeet u het niet in te vullen en Edudelta over de buitenspeelruimte
terug te sturen!!
hebben inmiddels plaats gevonden.
We hebben een Moodbord gemaakt
Personeel:
met onze wensen. De leerlingen
gaan hiervan uit, een concept plan
Anouk zal met ingang van november en tekening maken om dit
gaan
genieten
van
haar vervolgens weer met ons te
zwangerschapsverlof.
bespreken en verder uit te werken.
Lucienne Matsinger zal de dagen De Daltons (BSO) kinderen hebben
van Anouk gaan vervangen op di, do tekeningen gemaakt hoe voor hun
en vrijdag. Daarnaast zal Petra een speelhuis eruit zou moeten
Vreeken op maandag en woensdag zien. Deze tekeningen zullen
naast Kristi en Lucienne bij de meegenomen worden in het
Dwergen op de groep werken. Zowel ontwerp voor een speelhuisje.
Petra en Lucienne vallen al enige tijd We hopen dat alles in het voorjaar
in bij Het Kinderpaleis.
2015 afgerond is! Wilt u een
Annemiek Looij zal op woensdag en helpende hand bieden of heeft u
donderdag voorlopig de dagen van nog ideeen ! Alles is welkom!
Lucienne over gaan nemen bij de
babygroep.
Marinda Struik zal per half oktober
gaan starten als nieuwe invalkracht
van Het Kinderpaleis.
De GGD inspecteur is in
langs geweest voor de
inspectie. De rapporten
dagopvang en BSO zijn
binnen.

augustus
jaarlijkse
van de
inmiddels

Piet praat.............
We vieren Fleur haar
verjaardag en gaan het
liedje:"er is er 1 jarig"
zingen,
waarop
Fleur
zegt:"IK"!

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.

uitgekeerd dan door het ministerie
was begroot. Het is 1 van de
financielle meevallers van het
kabinet.
In 2014 werden de uurtarieven wel
weer aangepast en dat gebeurt
straks
dus
ook
in
2015.
Kinderopvangorganisaties kunnen
op basis van deze bedragen

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

