Nieuwskrant Bruinisse nov/dec 2018
Beste ouders/verzorgers,
Dit jaar organiseren wij net zoals in de voorafgaande jaren een
actie, om een goed doel te steunen.
De opbrengst gaat dit jaar naar 'Stichting Opkikker.
Deze Stichting bezorgd gezinnen met zieke familieleden een
leuke dag , om eens even vrij van zorg te zijn en een dag alleen
maar te mogen genieten.
De actie is dit jaar een mini kerstbal, met een leuke inhoud, versierd door uw kind.
De kerstbal wordt in de maand december verkocht voor : € 2,50
Wij hopen op een leuk bedrag, dat geheel ten goede komt aan
Stichting Opkikker.
Met vriendelijke groet,
Puk
In het thema ‘Hatsjoe!’ is Puk ziek. Hij is verkouden. De kinderen verzorgen
Puk, gaan op ziekenbezoek en brengen een bezoek aan de dokter. Gelukkig is
Puk aan het einde van het thema weer beter. De nadruk in dit thema ligt op
ziek zijn en weer gezond worden. We hebben weer een heleboel leuke en
leerzame activiteiten voor de kinderen!
Prietpraat
Ties wilde graag een viswafel (rijstwafel)
Karel hoorde op 1 oktober het alarm gaan en riep: Ik hoor de koeien!
Hester trok haar bodywarmer aan en zei: Ik heb een ponymejarmer!
Jenna haar hond was ziek en ze vertelde dat hij geen benzine meer heeft…

Verjaardagen

Namens de oudercommissie:
Beste ouders/verzorgers

5 nov Ryan 3 jaar
8 nov Sofie 8 jaar
16 nov Fem 4 jaar
20 nov Jenna 4 jaar
22 dec kristan 9 jaar
28 nov Rozemarijn 3
jaar
24 dec Jayden 5 jaar
24 dec Huib 3 jaar
25 dec deanthe 7 jaar

Wij zijn op zoek naar extra leden voor de oudercommissie op Bruinisse. Drie keer per jaar vergaderen we met de andere locaties, maar het leukste is toch wel het helpen en mee denken over
de feestjes en bv het kerstdiner. Wij vinden het
erg leuk om onze ideeën in te brengen en er met
de leidsters een leuke dag van te maken. Zo
maakte wij samen ook deze leuke deurschildering voor Koningsdag. Lijkt het je leuk om ook je
ideeën en enthousiasme de vrije loop te laten
gaan ? Meld je dan aan bij ockinderpaleisbru@hotmail.com
Voor vragen of informatie mogen jullie ons altijd
mailen of bellen.

27 dec Noah 4 jaar
27 dec Noah 4 jaar
29 dec levano 5 jaar

Groetjes Carola en Michèle

Het Kinderpaleis

Voor alle ouders van Het Kinderpaleis is er nu
SCHOOLPICS
Met SCHOOLPICS kunnen ouders heel makkelijk een gepersonaliseerd fotoboek maken. Dat kan per jaargang en per kind.
SCHOOLPICS heeft een koppeling met de ouderapps van
Flexkids, waardoor er een gepersonaliseerd fotoboek samengesteld kan worden.
SCHOOLPICS is er voor de ouders. Met een paar klikken heb je
een prachtig fotoboek gemaakt. Voor een mooie herinnering
aan de belevenissen van je kind. Met de Flexkids ouderapp
inlogcode is het heel simpel om een fotoboek te maken.
Op www.schoolpics.nl zie je hoe SCHOOLPICS werkt.
Voorbeeld fotoboek
Hier kan je een kijkje nemen hoe een fotoboek eruit komt te
zien. Ze zijn allemaal met liefde gemaakt en van hoge kwaliteit
met als doel de mooie herinneringen te bewaren. Leuk om nu
samen met je kind door te bladeren, maar nog leuker voor
later als ze zich de eerste jaren van het kinderdagverblijf niet
meer herinneren. SCHOOLPICS vangt de momenten die voor
kinderen heel belangrijk zijn – en die ouders niet kunnen meemaken.

Allemaal een fijne verjaardag!

Kinderopvang Het Kinderpaleis

