Nieuwskrant Middelharnis april 2016
Bodhi grote broer is geworden van zusje Noé?
Auke grote broer is geworden van zusje Noor?
Jovani binnenkort naar de basisschool gaat? We zullen je
missen Jovani!
Muntaser ook bijna naar de basisschool gaat? We zullen je
missen!
Prietpraat:
Lucas L: Ik heb pijn in mijn achterkeel! (nek)

Joan en Angela hebben de training Voorleescoördinator gevolgd en hun certificaat
gehaald. Wij vinden voorlezen heel erg leuk maar ook is het belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen. Door de training kijken we bewuster, waarom het zo belangrijk is om voor te lezen. Wist u dat als u uw kind iedere dag 15 minuten voorleest,
uw kind per jaar 1000 nieuwe woorden leert? Een kind dat niet wordt voorgelezen
heeft met 4 jaar een woordenschat van 1000 woorden. Een kind dat veel is voorgelezen heeft met 4 jaar een woordenschat van 4000 woorden! Hieronder wordt uitgelegd
wat een voorleescoördinator is en wat onze taken zijn.
Met een voorleescoördinator op het kinderdagverblijf is het voorleesbeleid goed geborgd. De voorlees coördinatoren hebben affiniteit met voorlezen en willen hierbij
een centrale rol vervullen binnen de eigen instelling. De taken zijn:
•In samenspraak met de leidinggevende (en binnen het kader van de eigen organisatie) het (voor) leesbeleid op te zetten voor de eigen locatie
•Praktische uitvoering te geven aan dit beleid
•Collega’s te enthousiasmeren en het voorlezen levend te houden binnen de instelling
•Ouders te informeren (en te enthousiasmeren)
•Een samenwerkingsverband met de Bibliotheek en andere cultureel-educatieve instellingen in de eigen regio op te zetten.
Op het kinderdagverblijf lezen wij veel voor. We leren de kinderen nieuwe woorden en
na het voorlezen praten we met de kinderen over het boek. Alle groepen hebben zich
de afgelopen tijd bezig gehouden met de leeshoeken. De hoeken zijn uitdagender
ingericht waardoor de kinderen meer gestimuleerd worden om te lezen en een eigen
hoekje hebben. Er zijn ook veel nieuwe boeken aangeschaft. De komende tijd gaan we
ons bezig houden met een boeken ‘’zwerfkast’’ voor de ouders en kinderen thuis. Het
is de bedoeling dat de ouders boekjes van thuis mee nemen en in de zwerfkast zetten.
Als er meerdere boekjes in staan mag je deze ruilen met een ander boekje, zodat je
thuis kunt (voor) lezen.
Als jullie vragen/tips of ideeën hebben, dan kun je ons altijd aanspreken.
Groetjes van de voorleescoördinatoren!

Verjaardagen
Danique G 16 april 9 jaar
Dylan
21 april 5 jaar
Levi
21 april 7 jaar
Jort
22 april 6 jaar
Muntaser 23 april 4 jaar
Chris
24 april 1 jaar
Hidde
26 april 3 jaar
Daan
30 april 2 jaar
Jur
2 mei
9 jaar
Ethny
4 mei
6 jaar
Camiel 5 mei 1 jaar
Jovani 6 mei 4 jaar
Chantely 7 mei 6 jaar
Lieke
12 mei 2 jaar
Iris
13 mei 3 jaar

Mag ik mij even voorstellen.
Hoi allemaal
ik ben Nick Molenaar en loop sinds 4 april iedere maandag
stage op het Kinderpaleis te Middelharnis
ik ben 15 jaar oud en woon in Oude-Tonge
ik volg het praktijk onderwijs pro2 op de Prins
Maurits in Middelharnis
mijn hobby’s zijn vissen, voetballen , tennis en
badminton slagbal. Ik speel badminton bij de
Krammer iedere maandag avond
en regelmatig speel ik zaterdag een toernooi.

Nieuws!!
Personeel:
Maandag 4 april is Nick Molenaar begonnen met zijn
stage als conciërge. In deze krant stelt Nick zich nader
aan u voor.
Op 1 april heeft u via de mail een tevredenheidsonderzoek ouders ontvangen. Wij vinden het belangrijk om
ons te blijven ontwikkelen en verbeteren. Wij stellen
uw mening dan ook erg op prijs.
Via de mail heeft u informatie ontvangen over workshops voor ouders. De workshops zijn voor alle ouders
van Het Kinderpaleis. Op onze locaties hangen de inschrijflijsten waarop u kunt aangeven aan welke workshop (s) u wilt deelnemen. Als er een workshop op de
andere locatie gegeven wordt is dit ook voor de ouders
van deze locatie.
Regelmatig staan de pedagogisch medewerkers bij
school en komt het voor dat de ouder of iemand anders
al bij school staat om hun kind (eren) op te halen. Het
ophalen van de kinderen is een hele organisatie en wij
vinden het niet fijn als we voor niets bij een school
staan. Het is dan ook de bedoeling dat als uw kind niet
opgehaald dient te worden dit voor half 3 door gegeven
wordt aan de opvang. Wij hopen op uw medewerking.

Allemaal een fijne verjaardag!

Kinderopvang Het Kinderpaleis

