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Inmiddels werken we weer al een geruime tijd met het ouderportaal.
Vanaf volgende maand ontvangt u ook uw factuur via het ouderportaal. Deze blijft daar in staan en kunt u daar altijd terug vinden.
We merken sinds dat we met het ouderportaal werken dat er weinig
ouders meer zijn die een leuk stukje over thuis schrijven. Dit is mogelijk via de computer of via de app op uw smartphone op de volgende
manier:
Als u de app of het portaal op uw computer opent dan ziet u een heel
rijtje, zoals tijdlijn, berichten, verzoeken ect.
Ook de naam van uw kind staat ertussen. Klik hierop.
U ziet nu afwezig melden of bericht voor groep. In het overzichtje ziet
u de datums. Klik op de datum van de dag waar u een stukje wilt
schrijven.
Bij het stukje wilt u nog een toelichting geven? Kunt u een stuk schrijven.

-Luna bij de Guppies komt spelen op vrijdag!
-Alex het Feijenoordliedje zingt met Ajax ipv Feijenoord
-Masah & Deyna ons helaas gaan verlaten.. Wij zullen
jullie missen!!
-Lieke en Roos erg goed zijn in puzzels maken!
-Carlijn, Riva en Evi onze nieuwe elfjes zijn?
-Merel, Mik en Camiel net over zijn naar de peuters en het
daar reuze naar hun zin hebben?
-Noé het leuk vindt om aan de hand te lopen, en dit een
hele poos kan volhouden?
-Aimée het heel leuk vindt om naar buiten te gaan?
-Megan een heel lief en zoet meisje is?
-Jurre heel lief kan spelen met de kindjes?
-Annemiek woensdag 21 juni gaat trouwen?
-Floor en Rosalie echte poppen-moeders zijn?
-Seth super goed kan voetballen?
-Chris heel hard kan racen met de auto’s?
-Ava en Mila dikke vriendinnen zijn?
-Wij zijn begonnen met nieuw thema van Puk ,ik en mijn
familie . En wij nog heel veel foto’s nodig hebben van de
kinderen om op te hangen .
-Deen al heel goed op de wc kan plassen.
-Papa’s en mama’s willen jullie in het bakje kijken bij je
kind , die zitten namelijk soms erg vol.

Nieuws!!

Voor uw smartphone werkt het als volgt: Je moet op het juiste tabblad van je kind klikken (hij staat standaard op het tabblad
'algemeen', als je rechts daarvan op de het tabblad met de naam van
je kind klinkt, verschijnt er een invulvak met een vinkje er onder).

Sanne haar bevallingsverlof loopt langzaam tot zijn einde. Woensdag 5 juli zal zij weer starten met werken bij
de Elfjes.

We kijken uit naar jullie verhalen!

Opgeven voor de BBQ kan nog tot donderdagmiddag 15
juni!

Verjaardagen
Madelief 17 juni 4
jaar
Walter 26 juni 4 jaar
Giselle 26 juni 2 jaar
Lieke K 6 juli 2 jaar
Juriaan 12 juli 1 jaar
Allemaal een fijne
verjaardag!

Even voorstellen…..

Heeft u de zomervakantie al doorgegeven van uw kind?
Wij horen het graag!

Hallo allemaal,
Ik zal mij even voorstellen. Ik ben Judith Knöps,
31 jaar en woon in Oude
-Tonge. Sinds 6 juni ben
ik werkzaam als invalleidster op alle locaties
van Het Kinderpaleis. Mijn hobby's zijn leuke
dingen doen met mijn vriend en/of vriendinnen en zingen. Ik zing dan ook al zo'n 13 jaar
in een popkoor. Van kleins af aan wist ik al
dat ik met kinderen wilde gaan werken en
daar ben ik nooit meer van af gestapt. Werken met kinderen is mijn passie. De band die
je met ze opbouwt en dat je deel uit mag
maken in hun ontwikkeling is heel bijzonder.
Misschien hebben we elkaar al eens gezien
en anders hoop ik u binnenkort op de groep
tegen te komen.
Groetjes Judith.
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