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Snoezelen
Binnenkort zullen we in de verticale groep een snoezelruimte inrichten.
Waarom snoezelen?
Jonge kinderen zijn zintuigelijk ingesteld en leren door directe, concrete ervaringen. Snoezelen heeft tot doel het welbevinden, het sociale contact en de eigenwaarde te bevorderen. In een snoezelruimte
genieten kinderen op een veilige en rustige manier van verschillende
zintuigelijke prikkels. Er heerst een rustige sfeer, die wordt bereikt
met lichteffecten, kleuren en zachte muziek. De aanwezige materialen
doen een beroep op het ruiken, proeven, kijken, voelen en horen
Doelen kunnen zijn:
- Ontdekken in eigen tempo en vanuit een veilige omgeving de wereld
ontdekken
- Leren genieten
- Rust geven; ontspannen
- Bevorderen van contact
- bewustwording van het eigen lichaam
- weerbaarheid en zelfvertrouwen ontwikkelen

Verjaardagen
Jethro 15 januari 3 jaar
Khadeja 19 januari 3 jaar
Fenna 26 januari 2 jaar
Roos
5 februari 4 jaar
Rosalie 9 februari 3 jaar
Daan v Seters 9 februari
1 jaar
Isis
11 februari 3 jaar
Mick
11 februari 2 jaar
Thijs Hopmans 13 februari
2 jaar

Allemaal een fijne verjaardag!

Alex een echte grappenmaker is.
Lieke een echte kletskous is.
Fenna zich graag bezig houdt met de wasmand en de keukenkastjes.;-)
Wij (de verticale groep) graag een (kleine) foto willen van de
kinderen voor op de visjes aan de muur.
Ava een nieuw dwergje is , en het prima naar haar zin heeft !!!
Roos bijna naar de basisschool gaat ……spannend hoor!
Bodhi bij opa en oma gaat logeren en dat is wel een heel groot
feest.
Julotte het nog heerlijk vindt om met de babyleidsters te kroelen.
Thijmen zijn vader als de beste de zandbak weer kan maken.
Wij in de groep druk bezig zijn met Puk en de regen.
Daan v S het erg leuk vindt om buiten een rondje te doen.
Noé veel van kroelen houdt
Nova heel goed over de vloer kan rollen er hier erg om moet
lachten.
Max zich heeft verstopt in het onderstel van de kinderwagen.
Jayden al heel goed aan de hand kan lopen.
Vajén, Zaid, Aimeé nieuwe elfjes zijn.

Nieuws!!
Personeel:
Vanaf februari mogen we 2 stagiaires welkom heten.
Renate den Ouden komt ma, di, wo en vrijdag stage
lopen bij De Guppies .
Jasmijn van Dulst zal de don en vrijdagen stage lopen
bij De Dwergen.
Arjo Jongejan, de man van Ria (eigenaar van Het Kinderpaleis) is sinds jan 2017 ook werkzaam binnen Het
Kinderpaleis. Arjo is verantwoordelijk voor het onderhoud van de spullen in de opvang en zal Ria gaan ondersteunen in de administratieve werkzaamheden.
Wij zijn op zoek naar een kinderwagen . Heeft u er nog
1 staan dan houden wij ons graag aanbevolen.

Mag ik me even voorstellen
Hallo allemaal,
Mijn naam is Renate den Ouden, ik ben 16 jaar
en ik zit op het Hoornbeeck College.
Ik doe de opleiding SAW en dit is mijn eerste
leerjaar. Ik ben de oudste thuis en ik heb nog 2
broertjes en 1 zusje.
Mijn hobby’s zijn tekenen, luisteren naar muziek en lezen. Ik heb gekozen om met kinderen
te werken omdat ik het erg leuk vind en omdat
je creatief
met ze aan
de slag kan
gaan.

Kinderopvang Het Kinderpaleis

