Nieuwskrant Peuterpaleis Januari / Februari 2019
Nieuws van het Peuterpaleis
Het is al weer bijna 5 maanden geleden dat we gestart zijn op de
Nobelaer. En wat hebben we een leuke groep kinderen! Het is fijn om
te zien dat de kinderen met plezier komen spelen bij Juf Isca en Juf
Nienke. De kinderen spelen veel met de puzzels en de bouwhoek .
Maar buitenspelen doen ze ook heel graag. Vooral het bouwen met
planken en kisten vinden de meeste van ons erg leuk.
In januari zijn we gestart met het thema: knuffels. Dit thema is breder
dan alleen knuffels. Het gaat ook om het voelen en ervaren van materiaal. Wat is hard, ruw, zacht of glad. We hebben dan op de groep ook
een mooie voelmuur gemaakt. Hier hangen allerlei soorten materialen
aan de muur, waar de kinderen altijd even aan mogen voelen.

Oproep oudercommissieleden
De oudercommissie van Het Kinderpaleis vindt het erg belangrijk
dat de ouders kunnen meepraten en meebeslissen over de belangrijke zaken met betrekking tot de opvang van hun kind/
kinderen en vertegenwoordigd de ouders. Bij opvang van kinderen draait het immers niet alleen om het kind, maar ook om
de wensen van de ouders.
De oudercommissie bestaat uit ouders die op vrijwillige basis
een bijdrage leveren aan het beleid dat bij Het Kinderpaleis gevoerd wordt door adviezen te geven.

We zingen liedjes naar aanleiding van de knuffeldieren die de kinderen
meenemen op de groep. Ook hebben we op de groep zelf knuffelbeesten liggen. De liedjes die we nu veel zingen bij dit thema zijn;

Papegaaitje leef je nog/ poesje mauw/ hondje waf/ olifantje in het bos/
in de haagse stoomtrein daar zat een lange slang/ de krokodil ligt in het
water/ alle eendjes zwemmen in het water/ ik zag twee beren broodjes
smeren.

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden!!
Bent u nieuwsgierig en wilt u meepraten en meebeslissen?
Laat het mij weten ; margriet@kinderopvang-hetkinderpaleis.nl

Helpende Handje

Nieuws
Personeel
Amanda Thijssen is vanaf januari 2019 aangesteld als pedagogisch coach voor alle locaties van Het Kinderpaleis.

Verjaardagen

Kyan 19 januari

3 jaar

Vanaf februari gaan we starten met het
helpend handje.

Elke dinsdag en donderdagochtend
wordt er en kindje gekozen die de juf
mag helpen met taken zoals: het fruit
binnen brengen of de lichten uit doen
als we naar buiten gaan.
Ook mag hij of zij vooraan lopen als we
naar buiten of naar binnen gaan met
het buitenspelen.
Op het bord zal aangegeven worden
wie die ochtend het helpende handje
wordt.

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.
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