Logan, Dex en Joey nieuw zijn bij de Dwergen?
Rosalie in februari naar de basisschool gaat?
Jayden heel graag van de glijbaan gaat?
Juenna, Ava en Thijs heel graag grapjes maken?
Lieve zonder speen slaapt?
Annemiek een baby krijgt?
Boaz ons nieuwe elfje is?
Ivan de korsten van het brood erg lekker vindt?
Rens graag augurken lust?
Thijs de autolichten van papa herkent?
Riva graag met de boekjes speelt?
Vrijdag 12 januari hebben we het Winterfeest gehad bij Het Kinderpaleis. De kinderen konden marshmallow happen, ze konden geschminkt worden, er was een
ballonnenman die mooie dieren kon maken, sneeuwballen gooien, geweiring
gooien en ze konden schaatsen op de schaatsbaan. Bij de Koek en Zopie tent kon
iedereen erwtensoep eten, chocolademelk met slagroom drinken, een broodje
worst eten en de peuters hadden nog lekkere bladerdeeghapjes met worstjes
gemaakt. Het was een heel gezellig Winterfeest en iedereen was in winterstijl!
Alle groepen zijn in januari gestart met het thema ‘Hatsjoe’. Puk is erg ziek en hij
moet naar de dokter. Maar wat doet de dokter allemaal? Hij kijkt of je ogen goed
zijn, hoe groot je bent, de dokter plakt ook pleisters en geeft je soms een prikje.
De kinderen mogen zich verkleden als dokter en Puk verzorgen. Ze mogen ook een
mooie ‘beterschapskaart’ maken voor Puk en op de post doen. Daar is Puk natuurlijk heel erg blij mee.

Megan graag de gang op glipt?
Sofia het heerlijk vindt om met ons te kroelen?
Daaf heel graag met de auto`s speelt?
Milan en Bentley samen een hele mooie
treinbaankunnen maken?
Lotte heel goed kan lopen?
Nouk het altijd gezellig vind als haar grote zus Mila
komt kijken?
Avery lekker veel kletst?

Op maandag 12 februari en 13 februari vieren we Carnaval op alle groepen, de kinderen die deze dagen komen, mogen dan verkleed komen en gaan we een feestje
vieren!

Graag willen wij u informeren over de beleidswijzigingen die te maken hebben met de kwaliteitseisen die door de overheid aan de kinderopvang gesteld worden per jan 2018.

Lisa

20 februari 4 jaar

Felien 21 februari 2 jaar
Riva

6 maart

1 jaar

Sofia

7 maart

1 jaar

Allemaal een fijne
verjaardag!

Het zijn donkere dagen in januari en
februari…
En omdat deze griepepidemie wel heel
lang blijft hangen, moeten we veel
vitamines binnen krijgen!
Een smoothie of sapje tegen griep en
verkoudheid kunnen we daarom wel
gebruiken!
Dus pak de mixer, doe er lekker fruit
(of groente!) in en geniet van een
gezond tussendoortje.
Er zijn op internet lekkere recepten
te vinden! Succes!

In het pedagogisch werkplan staat beschreven
van welke tijden afgeweken kan worden van de
beroepskracht-kind-ratio (3-uursregeling);
Er is een nieuw veiligheid- en gezondheidsbeleid
protocol.
Alle medewerkers van Het Kinderpaleis zijn in
het bezit van een geldig EHBO en BHV certificaat. In maart vind de jaarlijkse herhaling plaats
georganiseerd door Becare.
Alle kinderen hebben een vaste mentor toegewezen gekregen.

