Nieuwskrant Dagopvang Oude-Tonge nov-dec
Puk
De zomer met haar warme weer is voorbij en de herfst met
regenachtige dagen staat voor de deur. Daarom zijn we de
komende weken bezig met het thema REGEN van Uk & Puk.
Binnen dit thema is voor de kinderen veel te beleven.. Het
regent buiten. Daar valt veel te ontdekken! Hoe voelt regen? En wat hoor je als het regent? Hoe zien de regendruppels op de ruiten eruit en wat trek je aan als je in de regen
naar buiten gaat? Het thema ‘Regen’ valt precies in het
herfstseizoen. We gaan de groepen in herfstsfeer brengen
en natuurlijk mogen de kinderen hieraan meehelpen. We
gaan samen eikels, kastanjes en mooie bladeren zoeken.
Wat kunnen we veel ontdekken als de bladeren van de
boom vallen.

Bezoek van de brandweer!
Op maandag 22 oktober kwam er een grote rode wagen het parkeerterrein oprijden. Wow, de brandweer!
Eerst waren de BSO kinderen aan de beurt en daarna mochten de peuters bij de
brandweerwagen kijken.
Ze waren erg onder de indruk, zowel van de wagen als de brandweermannen. De
kinderen waren muisstil en letten goed op. Na het uitleg rondje van de brandweerman, mochten zij ook nog voor brandweerman/vrouw spelen.
Ze hebben met de brandweerslang mogen spuiten en in de brandweerauto mogen
zitten.
Dat was natuurlijk super cool!
Een leuke en indrukwekkende ochtend voor de peuters.
Bedankt brandweer van Oude-Tonge!!

Verjaardagen
6 nov Tygo S. 2 jaar
21 nov Juliëtte 4 jaar
23 nov Jonne 4 jaar
27 nov Thomas 1 jaar
1 dec Yax 2 jaar
10 dec Isabeau 4 jaar
12 dec Joan 41 jaar
13 dec Aaya 4 jaar
18 dec Thom 4 jaar
20 dec Fleur 1 jaar

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

Allemaal een fijne
verjaardag!

Wij hopen op een leuk bedrag, dat geheel ten
goede komt aan Stichting Opkikker.
Met vriendelijke groet,
Van 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.

Kinderopvang Het Kinderpaleis

