Recept voor de vogeltjes:
Voor een zadenrol:
Smeer een wc rolletje in met pindakaas, dit vinden de kinderen ook erg leuk om te
doen! Strooi vogelvoer op een bordje en rol hier de ingesmeerde wc-rol doorheen
zodat de zaden blijven plakken. Touwtje erdoorheen en klaar!

En voor een vetbol:
Knip touwtjes op een lengte van ca. 20 cm, maak er een knoopje in en hang deze in
de vormpjes. Smelt het vet in een pannetje, roer de zaden hierdoorheen en giet deze
smurrie in een siliconen vormpje en/of plastic bekertje. Maar pas op, een plastic
bekertje kan niet zo goed tegen de hitte, dus dan moet het vet wat afgekoeld zijn.
Als het helemaal hard is, kun je ze uit de vormpjes halen en het plastic bekertje eraf
halen. Nu kan je de vetbollen ophalen!
Eetsmakelijk voor de vogeltjes!!

Wiktoria onze nieuwe Guppie is .
Lotte grote zus is geworden van een lief broertje: Bram!
Max zijn broertje Bo vanaf februari ook bij ons komt spelen.
Mees al een paar stapjes zet.
Ali altijd heel veel zin heeft om bij ons te spelen en met een grote
lach op zijn gezicht binnenkomt.
Dat Evelien van der Kurk onze nieuwe collega wordt.
Sofia graag grote knuffels mee neemt van huis.
Tiebe, Sem, Liz, Bjorn en Jolein onze nieuwe Elfjes zijn.
Danae haar hoofd al heel goed omhoog kan houden.
Bendt het erg gezellig vindt om te kletsen.
Raff het liefst aan tafel zit.
Jay niet zo dol is op fruit.
Er veel nieuwe kindjes doorstromen van de Elfjes naar de Dwergen, welkom allemaal, en er veel Dwergen naar de basisschool
gaan/zijn? Veel plezier op de basisschool allemaal!
Wij nieuw speelgoed op de groep hebben? O.a. een tipitent,
dino’s en verkleedkleren.
Wij het fijn vinden dat uw kind een onderbroek aan heeft i.p.v.
romper als zij mee gaan naar de wc?
Jonah zijn oma een heeeel schattig hondje heeft en Jonah helemaal verliefd is op Teddy?
Mik bij zijn opa een schaap heeft die altijd ontsnapt? Hij heeft
daarom ook de naam Appieontsnappie
Chris zegt dat zijn papa een ‘wc-des’ heeft (Mercedes)
Onze jam wel ‘pittig’ is, wat er zitten pitjes in?
Daaf en Joey dol zijn op de hijskraan en de vrachtwagen in de
groep?
Dex en Ezra erg van kroelen houden?
Mik ‘rotschaatsen ’heeft (rolschaatsen)
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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 2de paas en pinksterdag
komen , krijgen er nog 2 dagen bij en die op
Hemelvaartsdag komen nog 1 dag erbij.
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.

Personeel:
Vanaf 7 januari start Evelien van der Kruk als
nieuwe collega bij de Elfjes.
Inmiddels zijn er bij de Guppies en de Dwergen stagiaires gestart met hun stage. Marziyeh en Jara lopen nu op vrijdag stage en
vanaf februari komt daar de donderdag bij.
Vanaf januari komt ook Elrine stage lopen op
dinsdag en woensdag bij de Guppies.
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.

