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Khadeja grote zus geworden is? Ze heeft een broertje
gekregen, hij heet Tinda.
Rens K, Faas, Vajén en Thijs B onze nieuwe elfjes zijn?
Julotte en Lieve al op de peutergroep spelen?
Zain al heel goed kan stappen?
Benthe haar zusje altijd kusjes gaat geven?
Fiene in januari naar de Basisschool gaat? We zullen je
missen Fiene!
Milan, Lotte en Brendan bij de Guppies komen spelen.
Nathan het goed naar zijn zin heeft bij ons.
Aylin al heel goed kan tellen.
Ryan heeel erg van boterhammen met smeerkaas houdt.
Donderdag 1 december was het dan zover. Het grote feest van sinterklaas bij Het Kinderpaleis. Dit jaar was er gekozen voor een andere
versie. Alle kinderen konden allerlei spelletjes doen en hiermee hun
pietendiploma behalen.
Er werd geklommen, gebalanceerd over het dak, cadeautjes ingepakt, schoorsteen gevuld en kruidnootjes gekneed. Wat ja, dat moet
je natuurlijk allemaal kunnen wil je een pietendiploma kunnen behalen.
Gelukkig hadden alle kinderen er heel veel zin in! Ook zwarte piet is
gezellig op bezoek geweest en heeft de kinderen geholpen met alle
activiteiten.
Aan het einde van het feest, had zwarte piet ook een paar grote zakken met cadeautjes mee voor alle kinderen.
Als afscheid van zwarte piet hebben de kinderen gezellig gedanst.
Het was een gezellige ochtend.

Verjaardagen
Rivano 16 december
3 jaar
Ava
30 december
2 jaar
Deyna 7 januari
2 jaar
Fiene 9 januari
4 jaar

Allemaal een fijne verjaardag!

GGD nuanceert zorgen over de kwaliteit van kinderopvang
De voorpagina van de Volkskrant leidde tot een hoop ophef binnen en buiten de kinderopvangbranche. In het
artikel stond dat de GGD over zeker
de helft van de kinderopvanglocaties
zorgen heeft. Maar GGD GHOR Nederland, toezichthouder, nuanceerde dit
bericht al snel. Driekwart van de kinderopvangorganisaties houdt zich
namelijk aan wel aan alle regels. En de
groep die overtredingen maakt, staat
bij de GGD grotendeels bekend onder
een geel risicoprofiel: oftewel: weinig
tot lichte zorgen. Zorgen zijn er bij de
GGD wel over een heel klein deel van
de kinderopvangorganisaties. U kunt
onze inspectierapporten vinden op
onze website als u nieuwsgierig bent
naar de kwaliteit op onze groepen. Of
kijk op www.lrkp.nl.

Nieuws!!
Hallo,
Ik zal mij even voorstellen, Ik ben Klazina van Stralen en
kom per 1 dec het Kinderpaleis versterken. Dinsdag en
Donderdag bij de elfjes en woensdag bij de Guppies. Ik
ben 36 jaar, getrouwd en moeder van drie kinderen,
Jelle, Brechje, Sepp. Mijn vrije tijd breng ik graag samen
door met mijn gezin en natuurlijk mijn hobby’s niet te
vergeten. Ben graag creatief aan de knutsel, koken is ook
een hobby van mij, en sinds kort weer aan het trainen
voor de voetbal. Ik kijk er erg naar uit om deel te mogen
maken in de begeleiding, en ontwikkeling van jullie kindjes. Graag tot ziens bij het kinderpaleis.
Klazina van Stralen .

Wij zijn gesloten van maandag 26 december t/m vrijdag
30 december.

