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Buitenruimte

Verjaardagen

Gesloten

BBQ

Zomervakantie

Super bedankt Edudelta en
Albeda college!

Wat een hoop kindjes zijn er
deze maand jarig !

maandag 25 mei

vrijdag 12 juni zomer BBQ
bij Het Kinderpaleis voor
alle ouders en kinderen!

Heeft u het strookje al
ingeleverd?

Belevenissen in de Mei vak

Wist u dat..................................
Aylin en Aland komen spelen bij De Elfjes.
Mick ook sinds kort nieuw is bij De Elfjes.
Ryan graag puzzeltjes maakt aan tafel.
Floor en Mitch elke keer naar elkaar zwaaien.
Roan het erg leuk vind om liedjes te zingen.
Sanne nu op de maandag vrij is en op de donderdag
werkt.
Siem ons gaat verlaten
Robbe al heel goed op de nieuwe klimwand kan
klimmen.
Pietpraat............................
Aan tafel zegt Lindsey:"ik heb geen waterpokken
meer"! Waarop Jaimy zegt:" Oh, dan moet je nieuwe
kopen"!

Nieuws!

Groetjes van alle BSO kinderen!
Wat een gezellige vakantie was het
weer! We hebben allemaal leuke
dingen gedaan met de kinderen van
de Gelaarsde kat en de Daltons.
Op dinsdag hebben wij ons heel
goed vermaakt in het zuiderpark,
wel een lange dag, maar wel super
leuk!! Woensdag moesten er hutten
gebouwd worden nou dit ging ons
prima af hoor. Donderdag hadden
we een high tea hiervoor zijn we
eerst om boodschappen gegaan bij
de Albert Heijn

Lieve en Judith vertelde wat we
nodig hadden en wij gingen op zoek
in winkel naar de ingrediënten.
Eenmaal terug op de bso hebben
we alles klaar gemaakt en tussen
de middag alles op gegeten. Het
was heerlijk maar we waren wel een
beetje misselijk van al dat lekker
eten. Op vrijdag is Lieve met ons
naar de Staver geweest waar
sportweek was. Maandag in de
middag zijn we lekker naar het
havenhoofd geweest.

Woensdag
hebben
we
oud
Hollandse spelletjes gespeeld en
een lekkere wandeling gemaakt
door het dorp. Donderdag hebben
een spoorzoekertjes gespeeld dat
was echt heel leuk om te doen de
groep had ons heel snel gevonden
daarna mochten we nog eventjes in
de speeltuin spelen.
Vrijdag
hebben we het spel bingo gespeeld
en tussen de middag heerlijke patat
gegeten met een kroket/frikandel
erbij!!
Het was een hele gezellige

Verjaardagen

Oudercommissie vergadering

Aaron 16 mei
Janna 16 mei
Thijs
21 mei
Lucas 25 mei
Roan 31 mei
Jamie 31 mei
Marijn 2 juni
Kristi
3 juni
Jamie S 4 juni
Evy
6 juni
Liz
6 juni
Devin 9 juni

Woensdag 20 mei staat de tweede oudercommissie
vergadering van 2015 gepland.
De notulen van de vorige vergadering kunt u vinden op de
website van Het Kinderpaleis.

Allemaal
verjaardag!

7 jaar
5 jaar
2 jaar
3 jaar
1 jaar
4 jaar
11 jaar
25 jaar
3 jaar
2 jaar
2 jaar
7 jaar

een

fijne

Ontruiming:
Donderdag 30 april heeft er een
ontruimingsoefening
plaats
gevonden. Deze verliep soepel. Alle
kinderen en medewerkers waren
binnen 3 minuten uit het pand.
Personeel:
Lieve, medewerkster van de BSO
heeft om prive redenen besloten te
gaan stoppen met werken. Lieve
haar laatste werkdag is dinsdag 23
juni.
Martina zal de Daltons groep over
gaan nemen.
Naast Judith bij de Gelaarsde Kat
komt Anouk werken, ( werkt nu op
de peutergroep)
Dit houdt in dat er op de peutergroep
een vacature ontstaat. Zodra we
daar iemand voor gevonden hebben
zullen wij u daarover berichten.
Tarieven:
In de mail van 1 mei heeft u kunnen
vernemen dat de tarieven van de
dagopvang per 1 juli met 0,10 euro
cent omhoog gaan. Vergeet u niet
de wijziging door te voeren bij de
toeslagen.nl
Buitenruimte:
Maandag 11 mei hebben we de
jongens van de Edudelta in het
zonnetje gezet. Wij hebben ze
bedankt voor hun inzet en
enthousiasme bij het realiseren van
onze prachtige buitenspeelruimte.

Meer info is
te vinden op de website of
je kunt ons benaderen via

Beste ouders en lieve
kinderen.
Via deze weg wil ik jullie vertellen
dat ik per 23 juni stop met werken
bij Het Kinderpaleis. Na lange
wikken en wegen heb ik besloten
om wat meer thuis te zijn bij Siem.
Ook ben ik vanaf juli werkzaam in
ons bedrijf. Mijn man Ramon is 5
jaar geleden gestart met een
webshop voor de verkoop van "Big
Green Egg" barbecues. Inmiddels
hebben we een showroom plus
loods waar we zelf buitenkeukens
maken.
Al met al erg leuk en druk dus!
Neem eens een kijkje op onze
website www.greeneggtotaal.nl.

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.

Uiteraard ga ik jullie kids allemaal
heeeeel erg missen!!!!!
Wat heb ik van jullie genoten en
wat hebben we gelachen.
Gelukkig duurt het nog even voor ik
echt weg ben.
Groetjes xxx Lieve.

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

