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Mitch grote broer geworden is van Jayden.
Floor en Shakira dikke vriendinnen zijn.
Thijmen erg goed kan voetballen.
Tomasz iedereen vriendelijk met ‘Haaaaai’ begroet.
Jovani een paar keer per dag zijn zusje Juenna op de babygroep een kusje gaat geven.

Prietpraat
Vajen: “Ik stootte net mijn pinkteen!

Nieuws!!
Adoptie zeehond
We zijn nog steeds bezig met de inzameling voor onze zeehond. Deze
heeft inmiddels een naam gekregen. Hij heet Snuitje. Dit is bedacht
door de kinderen van de locatie Middelharnis en Oude Tonge. Binnenkort vindt er een try out plaats waarvoor we 10 vrijkaarten krijgen.
Deze worden verloot onder de kinderen van alle locaties van de BSO.
Enkele weken later zal Snuitje vrij gelaten worden. Hier worden we
tijdig van op de hoogte gesteld door A seal. Er mogen 3 kinderen van
de BSO locaties aanwezig zijn bij de vrijlating. Deze kinderen worden
gekozen aan de hand van de kleurwedstrijd. Wil u nog een bijdrage
leveren voor Snuitje dan vindt u de spaarpot in de groep van u kind.

Verjaardagen
Bart
18 nov 7 jaar
Benthe H 20 nov 1 jaar
Jette
23 nov 5 jaar
Lieve
26 nov 1 jaar
Sophie F 29 nov 7 jaar
Indy
30 nov 5 jaar
Annemiek 1 dec 23 jaar
Shakira 3 dec 3 jaar
Jessy
3 dec 2 jaar
Jaimey v Es 6 dec 4 jaar
Bodhi
12 dec 2 jaar
Floor B 12 dec 2 jaar
Sander 12 dec 6 jaar
Fleur W 15 dec 6 jaar
Allemaal een fijne verjaardag!

Oudercommissie nieuws!
Hoeveel kinderopvangtoeslag
krijgt u volgend jaar terug?
Het ministerie van Sociale Zaken
heeft de kinderopvangtoeslagtabel voor 2016 definitief gemaakt.
Ook zijn de maximum uurtarieven
bekendgemaakt waar u kinderopvangtoeslag over terug krijgt. De
kinderopvangtoeslag is inkomensafhankelijk. Hoeveel u met uw
(gezamenlijk) inkomen ontvangt
aan kinderopvangtoeslag is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. De kans dat u in 2016 goedkoper uit bent is heel erg groot.
Het ministerie heeft 290 miljoen
euro geïnvesteerd in kinderopvangtoeslag en de maximum uurtarieven zijn geïndexeerd. Kijk op
www.kinderopvangtotaal.nl/
kinderopvangtoeslag2016 hoeveel
procent van de kosten aan kinderopvang u terugkrijgt in 2016.

Personeel: Met ingang van november is Angeliek Jelier
gestart als inval pedagogisch medewerker bij Het Kinderpaleis. Angeliek heeft al jaren ervaring in het werken met kinderen.
Met ingang van 1 december gaat Soraya Smits starten met
het invallen op onze locaties . Ook Soraya heeft ruime ervaring met het werken in de kinderopvang.
GGD inspectie: De inspecteur van de GGD heeft weer haar
jaarlijks ,onverwachts inspectiebezoek, afgelegd bij de locatie
in Middelharnis. De inspecteur was zeer te spreken over de
werkwijze en de betrokkenheid van onze pedagogisch medewerkers. Er waren geen verbeterpunten. De rapporten zijn
te vinden via de link op onze website naar het landelijk register kinderopvang.
Kinderpaleis CD:
Regelmatig krijgen wij de vraag, welke liedjes wij zingen op
de dagopvang en of wij deze voor jullie als ouders willen opschrijven zodat deze thuis ook mee gezongen kunnen worden. Daarvoor hebben wij een CD gemaakt met de bekende
liedjes die wij dagelijks zingen met de kinderen.
Voor een kleine vergoeding van € 2,00 kunt u deze bij ons
kopen. Om te inventariseren hoeveel CD’s wij nodig hebben
hangt er een lijst op de deur waar op aangegeven kan worden
als je de CD wilt hebben.
28 Oktober was er ouderavond op het Kinderpaleis. De ouders van de dagopvang waren welkom bij de avond over Puk.
Er werd informatie gegeven over hoe Puk op het kinderdagverblijf wordt ingezet. Daarna was er tijd voor het Puk spel,
deze werd in groepjes gespeeld. Tijdens het spel gingen we
onder andere in op samenwerking en communicatie tussen
thuis en het Kinderdagverblijf. Wat vinden ouders en leidsters
hierbij belangrijk. Ook konden de ouders nog een kijkje nemen in alle Puk materialen. Ondertussen zijn we begonnen
met een nieuw thema van Puk, ‘Eet smakelijk!’ Tijdens dit
thema gaan we in op eten en wat daar nog meer bij hoort.
We hebben het bijvoorbeeld over wat er lekker of vies is door
middel van een proeverij. We dekken de tafel en ruimen hem
weer af. We bakken koekjes en planten tuinkers zodat we
kunnen zien hoe het groeit. Dit alles doen we op een speelse
wijze en komen alle ontwikkelingsgebieden zoals de spraaktaalontwikkeling, sociale ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels aan bod. Puk en ook wij
hebben er weer zin in!
Zijn jullie nog benieuwd naar de Puk materialen, dan kunnen
jullie deze altijd in kijken. Ze liggen in de hal voor inzage.

