Nieuwskrant Bruinisse Januari/Februari 2019
Nieuws van de BSO
Wat hebben we veel gedaan de afgelopen maanden op de bso. We bakten kerstkoekjes, sjoelden met kruidnootjes, versierden de kerstboom, beschilderden de
ramen en maakten kerstballen voor het goede doel. In de kerstvakantie was het
ook erg gezellig op onze vakantiebso. We maakten ons eigen slijm en gingen de
Winterspelen spelen bij De Vanger. Ook gingen we gezellig een dagje op pad. We
zijn naar de speeltuin Vierlinden in Goes geweest. En we beschilderden mooie
borden. Al met al kunnen we terugkijken op leuke weken.
Ook voor de komende maanden staat er veel leuks op het programma.
We werken vanaf nu met het thema: Winterse sferen!
Nieuw telefoonnummer peuteropvang en BSO
Vanaf december zijn ook wij bereikbaar via ons nieuwe telefoonnummer ;
06 284 089 61

Nieuws van de Dagopvang groep
Op donderdag 13 december hadden we een gezellig kerstdiner.
Er waren ontzettend veel lekkere hapjes meegenomen door alle
ouders . Soep, salades, pannenkoeken .Iedereen had zijn best gedaan
er iets moois en lekkers van te maken. Ouders konden gezellig praten
met elkaar en de kinderen hadden alle ruimte met elkaar te spelen.
Graag willen we alsnog de oudercommissie hartelijk bedanken voor
alle hulp die ze ons deze middag hebben gegeven!
Nieuwe kinderen
We vinden het erg leuk dat per 7 januari Anne en Emely bij ons komen
spelen. Allebei hartelijk welkom bij Het Kinderpaleis!
Nieuw telefoonnummer dagopvang
Vanaf december zijn wij bereikbaar via ons nieuwe telefoonnummer ;
06 281 182 65

Nieuws
Personeel
Amanda Thijssen is vanaf januari 2019 aangesteld als pedagogisch
coach voor alle locaties van Het Kinderpaleis.
Privacy
Sinds de nieuwe AVG wet is in gegaan en wij u gevraagd hebben een
nieuwe lijst in te vullen over beeldmateriaal van uw kind, is het voor ons
niet meer haalbaar om nog foto’s te maken van de kinderen, met grote
activiteiten zoals een sint, kerst, paas en zomerfeesten.
Trainingen
In november zijn alle medewerkers die met kinderen werken van 0-2
jaar begonnen met de training babyspecialist.
De medewerkers die met kinderen werken van 2-4 jaar zijn bezig met
de training Puk in peuterstappen
Eind maart zullen beide trainingen afgerond zijn.

Vakantiekaart
Nationale voorleesdagen

Verjaardagen
Gaja 3 januari
Lucas 25 januari
Micha 28 februari
Marjan 4 januari

1 jaar
4 jaar
1 jaar
44 jaar

Mees: 11 januari
Sara 12 januari
Janne 26 januari
Wies 28 januari
Dione 28 januari

7 jaar
9 jaar
7 jaar
8 jaar
7 jaar

Nova 11 februari
Jamie 25 februari
Laurens 25 februari

7 jaar
5 jaar
8 jaar

In de week van 23 januari t/m 2 februari zijn de
Nationale voorleesdagen. Het prentenboek van dit
jaar is: Een huis voor Harry. Nadere informatie
volgt hierover.
In theater houten kaap in Ouddorp is op zaterdag
2 februari om 11.00 een voorstelling voor
kinderen van 2 jaar en ouder over dit prentenboek.

Ieder kind bij de dagopvang en bij de BSO inclusief schoolvakanties
heeft in Januari 2019 weer een nieuwe vakantiekaart.
De
kaart is geldig t/m 31 december 2019. Deze vakantiekaarten zijn in het
beheer van de groep waar uw kind opvang afneemt.
De vakantiekaart is voor ieder kind hetzelfde 3 weken per jaar naar
ratio van de dagen dat uw kind opvang afneemt.
Voor kinderen die op maandag en donderdag opvang hebben komen er
nog een paar extra dagen bij zoals 2 de paas en pinksterdag en hemelvaartdag.
De vakantiekaart kan over het gehele jaar gebruikt worden. Dit is altijd
in overleg met de medewerkers van de groep die kijken of er de gevraagde dag plaats is in de groep van uw kind.
We merken dat er aardig wat ouders zijn die in november en/of december de vakantiekaart nog willen besteden en dit niet altijd meer mogelijk is en dan teleurgesteld zijn.
Ons advies is dan ook niet tot op het laatste moment te wachten.
Wij willen u er op attenderen dat het een service is en geen recht.

Thema Puk
Het komende Puk thema zal gaan over reuzen en
kabouters. In dit thema staan de begrippen groot
en klein centraal. We starten dit thema met een
voorleesverhaal over een kabouter en een reus.
Naast het voorlezen gaan we ook aan de slag met
de themahoek, de rugzak van Puk, de dansende
kabouters, en het lied over de kabouter op de
rood met witte stippen paddenstoel!
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