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Wist u dat:

Joepie!Het is alweer bijna december.
Dit betekent dat Sinterklaas medio november weer aankomt in Nederland.
Bij ons op Het Kinderpaleis in Middelharnis vieren wij het sintfeest op maandag 4
december.
Bij het sintfeest hoort natuurlijk allerlei lekkers zoals kruidnootjes.
Willen jullie thuis ook lekkere kruidnootjes maken? Hier is het recept:
-100 gram zelfrijzend bakmeel
-50 gram boter
-50 gram bruine suiker
-2 eetlepels melk
-1 eetlepel speculaaskruiden
Dan alles bij elkaar doen in een kom, mixen en klaar is het deeg. Kruidnootjes maken
en dan 12 min
op 170 graden in de oven en klaar is Kees! Makkie toch?

Ezra ons nieuwste Elfje is.
Daan sterling en Rens vaak gezellig samen aan tafel zitten.
Noor van Strien een ananas, een aardbei noemt.
Hugo graag twee boterhammen eet tussen de middag naast zijn
fles en dit zo op heeft.
Roan een broertje heeft gekregen? Hij heet Jesse
Tessa erg graag als prinses verkleed gaat?
Max heerlijk kan kroelen?
Alle appeltaart potjes klaar zijn en deze gekocht kunnen worden
voor €2,50. (opbrengst gaat naar Sint Maarten
Er bij de peuterkapstok geen namen meer hangen? De jassen
kunnen opgehangen worden aan een haakje naar keuze
Giselle het alfabet al zingt?
Bentley ons nieuwste guppie is!
Alle guppies een potje hebben geschilderd voor ons goede doel!
Alle ouders het potje van hun kind kunnen kopen voor 2,50 op de
groep!
Wij nog familiefoto’s missen van sommige kinderen op onze familiemuur!
Lieke en Roos de Wit bijna op vakantie gaan naar Curacao!
Luna het heel jammer vindt dat er nu kinderslotjes op de kastjes
zitten in de groep!;-))
Wij weer zin hebben in de gezellige feestmaanden!

Nieuws!!
Vanaf heden krijgt u de maandelijkse factuur naar u
ouderportaal toegestuurd. Deze blijven hierin staan.
Ook de jaaropgave zal hier straks in geplaats worden. U
kunt dan altijd uw facturen en jaaropgave hierin terug
vinden.

Verjaardagen
Zain 16 november 2 jaar
Zaid 18 november 1 jaar
Julotte 19 november 3 jaar
Benthe Hoek 20 november 3 jaar
Jules 21 november 4 jaar
Lieve 26 november 3 jaar
Jens 27 november 1 jaar
Hein 29 november 3 jaar
Megan 30 november 1 jaar
Danique 2 december 1 jaar
Jessy 3 december 4 jaar
Ralph 4 december 4 jaar
Duuk 7 december 1 jaar
Floor 12 december 4 jaar
Bohdi 12 december 4jaar

Allemaal een fijne verjaardag!

In oktober heeft u een mail ontvangen met de tarievenverhoging per 1 jan 2018. Vergeet u niet bij uw toeslagen het uurtarief te wijzigen.

Oudercommissie nieuws!
Knutselen in de herfst
Wat is nu toch leuker, dan knutselen met dingen die
je zelf gevonden hebt in het bos of misschien wel in
de tuin! Met herfstbladeren kun je de mooiste en
leukste dingen maken. Hier zomaar een paar ideetjes:



Stempelen met herstbladeren: smeer de
bladeren in met een mooie kleurencombinatie aan verf en stempelen maar.



Knip een egel uit een vel papier en beplak
het lijfje met de
gevonden bladeren



Slang van kastanlaat de kastanjes
drogen, maak
gaatje in de kasen rijg ze aan een
leuk gekleurd
touwtje. Verf of
plak een paar oogop de laatste kastje
klaar is je kastanjeslag!
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Maandag 4 december vieren wij Sinterklaas op de opvang met alle kinderen van 2 tot 4 jaar. De uitnodiging
zit bijgevoegd.
Nog even ter herinnering wij zijn gesloten van 25 december t/m 1 januari.

Opvoedparty:
Hoi! Mijn naam is Marjolein en ik ben de moeder van
Tommy. Op 9 oktober ‘17 organiseerde Het Kinderpaleis
een ‘opvoedparty’.
Ik ben geweest en ik kijk terug op leuke, luchtige, leerzame en goed verzorgde avond.
Kort gezegd, we gingen in groepjes uiteen en bespraken
enkele stellingen. Bij elke groepje nam ook een pedagogisch medewerker en / of iemand van BTSW deel aan de
discussie.
Wat mij bij blijft is dat we allemaal zo onze vragen hebben rondom opvoeden en dat het fijn was om deze te
delen.
Ook was het leuk om tips te krijgen en te geven en natuurlijk ook het lachen om elkaars anekdotes.
Kortom: bedankt voor deze avond en een aanrader voor
een volgende keer!

