Nieuwskrant Dagopvang Oude-Tonge Januari/Februari 2019
Nieuws van De Wachtertjes

De afgelopen maanden waren druk en gezellig bij de Wachtertjes.
We vierden Sinterklaasfeest, dat was een spannend begin want de brandweer bracht
Sinterklaas en zijn Pieten. Piet bluste meerdere keren het vuurtje dat niet uit wilde
gaan. Toen het uiteindelijk geblust was gingen Sint en pieten mee naar binnen om cadeautjes uit de delen.
Daarna volgde een drukke week voor de kerst. Wij maakten voor stichting Opkikker
kerstballen en versierden onze eigen boom ook met kerstballen. De kinderen hielpen
zelfs om de boom mee in elkaar te zetten, dat vonden ze erg spannend.
Ook vierden wij nog verjaardagen en namen wij afscheid van Juliette, Jonne, Aaya,
Ruben.

Nieuws van De Kroontjes

Nieuws

Het was donderdag 13 december weer tijd, voor het gezellige kerstdiner
met de kinderen.
De kinderen waren mooi aangekleed en de ouders hadden goed hun best
gedaan om allemaal wat lekkers te maken.
We hebben gesmuld van de pannenkoeken, soep, eieren, salade, stokbrood, groentes, wraps, pizza’s, de vele toetjes en lekkernijen. Het was
een geslaagde avond en nog bedankt voor al het lekkers.

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.

Verjaardagen

Jayden 7 januari
Jef
10 januari

2 jaar
2 jaar

Tygo
27 februari
Olivia
2 februari
Chloe
2 februari
Ziggy
2 februari
Dieuwertje 21 februari
Faye
22 februari

1 jaar
3 jaar
3 jaar
4 jaar
4 jaar
3 jaar

Nationale voorleesdagen
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

Vakantiekaart
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.

Kinderopvang Het Kinderpaleis

