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Herfstvakantie 2018
Maandag 22 oktober:
Deze ochtend kwam de brandweer (twee brandweermannen en de brandweerauto). De kinderen mochten in groepjes komen kijken en kregen uitleg over heel de
auto en wat de brandweer allemaal doet. (branden blussen, dieren redden, ongelukken helpen etc). Ook mochten ze nog even in de auto zitten. Daarna mochten
ze ook allemaal nog even spuiten met een echte brandweerslang.
In de middag hebben we nog brandweerkleurplaten en puzzels gemaakt.

Verjaardagen

Rondvraag: Dansmat of judomat ( volgens andere
kan je dit in gymzaal doen)
BSO is heel leuk, vooral in het nieuwe gebouw, je
kunt overal spelen. Gymzaal is ook erg leuk.

Beste ouders/verzorgers,

Amayah 9 nov 7 jaar
Romy 11 nov 8 jaar
Jesse G 14 nov 8 jaar
Elise O 17 nov 7 jaar
Semm 20 nov 11 jaar
Dominic 22 nov 9 jaar
James 28 nov 5 jaar
Dycke 29 nov 8 jaar
Maik 11 dec 5 jaar
Nelina 13 dec 5 jaar
Iris 14 dec 6 jaar
Lars 16 dec 10 jaar
Danique 22 dec 8 jaar
Daphne 23 dec 10 jaar
Levi B 25 dec 7 jaar
Loes 27 dec 11 jaar
Jeannette 29 dec
Carsten 30 dec 8 jaar
Allemaal een fijne
dag!

Notulen kinderraadvergadering
Datum: 18-10-218
Aanwezig: Caro,Sanne,Lize,Tygo,Vinny en Jeannette
Afwezig: Jara
Terugblik zomervakantie: Was erg leuk. Vooral omdat we sap kregen vertelde een kind. De uitjes waren ook erg leuk: vliegveld, maïsdoolhof, springkussens enz.
Herfstvakantie: Programma: beroepen (brandweer,
winkelmedewerker, vlogger, bakker en activiteitenbegeleider/ster)
Ideeën nieuw speelgoed: spelletjes (sommige kapot,
zoals tik tak boem), Garage of Hotweelbaan, treinbaan, nieuwe kleurplaten, kralen voor kettingen,
opmaakpop, K3 kwartet.
ideeën activiteiten/knutselen: zelf spelletjes maken,
mutsje maken, gebreid paard, kleien, schilderijen
maken en potten bakken.
ideeën feestdagen: 5 dec.: disco, kruidnootjes bakken, activiteiten, Spelletjes en pietengym.
Kerst: Kerstboom, open haard, grote Kerstmanpop
( opblaasbaar). Knutselen met glitters, disco. Samen
eten en dan alles uitstallen op de ping/pong tafel.
Kerstmuziek.

verjaar-

Dit jaar organiseren wij net zoals in de voorafgaande jaren een actie, om een goed doel te
steunen.

Nadat de kinderen bedankt zijn voor hun inzet is de
vergadering afgesloten.

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.

Nieuws;
Personeel:
Nicole is inmiddels aan het genieten van haar zwangerschapsverlof en wordt vervangen door Isca Taale.

Met vriendelijke groet,
Van het Kinderpaleis

Kinderopvang Het Kinderpaleis

