Op dit moment zijn we op de groep bezig met het thema ‘Wat heb jij aan vandaag’. We hebben
hierbij een heleboel activiteiten die te maken hebben met wat de kinderen aanhebben en wat we
er allemaal mee kunnen doen.
We hangen kleding op en laten de kinderen voelen in een bak met allemaal verschillende kleding,
en we wassen samen met de kinderen kleding uit. Een teiltje met water en een beetje sop op de
groep, en lekker wassen. We laten de kinderen zien als de was vies is, en laten ze het zien en
ruiken als de was weer helemaal schoon geworden is.
De kinderen vinden het geweldig om met water en de kleding bezig te zijn.
Ook gaat Puk een keer uit logeren en heeft hij een koffer mee. Hierin zitten allemaal bekende
voorwerpen die de kinderen thuis ook hebben. Een tandenborstel, een schone luier en natuurlijk
mag een knuffel niet ontbreken daarbij. Hierbij besteden we de aandacht aan harde en zachte
voorwerpen en laten de kinderen op het gemakje voelen daaraan. De tandenborstel is hard en
kriebelt een beetje, en de beer is heel zacht en daar kun je fijn mee kroelen.
Voor ons als pedagogisch medewerkers is het leuk als we zien dat de kinderen, na een aantal
herhaalde activiteiten, de voorwerpen wat meer gaan herkennen en sneller gaan pakken omdat
het ook vertrouwd gaat worden. Op deze manier willen wij de kinderen spelenderwijs dingen laten
ontdekken en leren. Fijn en mooi om te zien als dit ook daadwerkelijk lukt. Maar vooral als we zien
dat de kinderen er ook echt plezier in hebben. Deze activiteiten worden een hele week aangebo—
den en zullen iedere week weer anders zijn.
Op de groep hangen de woorden die we dit thema aanbieden aan de kinderen. Hierbij hebben we
ook de woorden afgedrukt in een gekleurde afbeelding zodat de woorden voor de kinderen ook op
deze manier visueel worden.
Aan het einde van het thema sluiten we af met een mooi verhaal over feestkleren waarbij een
groot prentenboek hoort met mooie, duidelijke tekeningen. En, dan weer op naar het volgende
thema
Lieve groetjes van de Elfjes!
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Allemaal een fijne verjaardag!

Wij krijgen nog regelmatig de vraag hoe u als
ouder ook een stukje kan schrijven via het
ouderportaal
Het gaat als volgt;
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.
Wij kijken uit naar jullie verhalen.

Mees en Sophia onze nieuwe guppies zijn.
Benthe al heel goed zelfstandig kan zitten.
Dion bijna op vakantie naar Florida gaat.
Lieke & Roos en Lieke van der Waal, al bijna naar de basisschool gaan.
Lieke K altijd stiekem centjes uit papa’s portemonnee meeneemt.
Joah een broertje of zusje krijgt?
Wij druk bezig zijn met het thema “wat heb ik aan vandaag” en
de kinderen graag hier verkleden?
Eva V een “piloma”(diploma) heeft gekregen bij de dokter?
Ava hard “1,2,3 GO voor de start” roept als ze buiten gaat
rennen?
Mila heel goed kan dansen op Frozen en Prinsessia?
Noor van Strien en Noé al bijna gaan wennen op de peutergroep.
Jayden heel erg moet lachen om het ‘kiekeboe’ spelletje.
Thijs precies weet wanneer papa eraan komt omdat hij de
autolichten herkent.
Juriaan gelijk gaat dansen als de muziek aangaat.
Faas al een heleboel gaat kletsen.
Megan altijd heel erg vrolijk de groep binnenkomt.
Riva het heerlijk vindt om met de juffies te kroelen.
Carlijn heel blij wordt als ze haar grote broer ziet.

Het Kinderpaleis heeft ook op de locatie Middelharnis een
oudercommissie. Het is wettelijk geregeld dat een oudercommissie adviesbevoegdheden heeft. Zo kunnen wij adviseren over voorgenomen besluiten van de directie aangaande
de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, voedingsaangelegenheden, algemeen beleid op gebied van opvoeding, veiligheid
en gezondheid, openingstijden, prijzen, beleid met betrekking tot spel en ontwikkelingsactiviteiten en het klachten
reglement. U kun de oudercommissie zien als een soort
ondernemingsraad.
Wij als oudercommissie behartigen zo goed mogelijk de
belangen van de kinderen en vertegenwoordigen de ouders
zowel de kinderen van de dagopvang als van de BSO van de
locatie Middelharnis van Het Kinderpaleis. Een aantal keer
per jaar heeft de oudercommissie overleg met de directie.
Op deze manier kunnen ouders zich actief inzetten en betrokken zijn bij het beleid van Het Kinderpaleis. U als ouder
kunt ook aanwezig zijn bij deze bijeenkomsten. Schroom niet
en spreek ons aan of geef uw mening aan ons door. Zo kunnen wij samen met u zorgdragen voor een prettige en leerzame, maar vooral leuke en veilige omgeving waar kinderen
graag komen!
Wij zijn te bereiken op onderstaand email adres, maar u
kunt ons ook altijd aanspreken.
Oudercommissie-middelharnis@outlook.com

