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.

Jack al heel goed tot 10 kan tellen.
Manu vaak zegt ‘papa waar ben je?’ en dan onder de
tafel kijkt of papa daar is.
Ivan, Rens, Boaz, Nova, Jens, Faas, Deef en Duuk de
komende maanden overgaan naar de dwergen en niet
meer bij de elfjes komen spelen en wij ze erg gaan
missen.
Hugo heel goed kan helpen met schoonmaken en dat
erg leuk vindt.
Riva heel goed kan dansen.
Jay, kai, Kaj, Raff en Danae onze nieuwe elfjes zijn.
Boaz grote broer wordt.
Domien zijn favoriete woordje ‘bal’ is, en we dit de hele
dag horen
Hidde een echte klusjesman is, en dat hij ook graag in
de tuin helpt
Lieke K, Yinte K en Ivy-Jae al echte dikke vriendinnen
zijn.
Sven heel lief kan spelen.
Naud grote broer wordt .
Sophia grote zus wordt .
Hein al bijna naar de basisschool gaat.
Nova Dorlas komt wennen bij de peuters en zij het super
leuk vindt.
Deen over is naar de basisschool
een wij hem heel erg
gaan missen !!
Als wij naar buiten gaan vaak op zoek gaan naar reuzen en kabouters omdat dat ons nieuwe thema is van Puk.
Lucienne eindelijk de zon gaat opzoeken in ……….Zuid
Afrika.
Julotte, Lieve, en Benthe de maand november naar de basisschool
gaan , en wij deze gezellige klessebessen erg gaan missen.

Wist u dat:
wij een nieuwe poppenwagen hebben.
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wij een nieuwe garage hebben.
wij nieuwe puzzels hebben.
De peuters van de guppies zelf hun brood
smeren.
Ook zijn we bezig met een nieuw thema
van Puk ´Reuzen en kabouters´ We gaan
het hebben over ´groot´ en ´klein´ We
lezen een boek over Kabouter Bim en zijn
aan het knutselen voor de herfst.
Gelukkig is het nu nog mooi weer en kunnen we nog elke ochtend en middag naar
buiten.
We doen buiten de reus en de kabouter na
en maken grote en kleine stappen.
Groetjes van de Guppies

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.

