Hallo allemaal,
Wat een gezellige boel is het bij de babygroep ‘De elfjes’. Er zijn veel nieuwe baby’s
bijgekomen en er komen er nog meer de aankomende weken. Ook hebben we een
aantal verjaardagsfeestjes gevierd, van de kinderen die al 2 jaar zijn geworden, met
een heerlijke traktatie en natuurlijk een leuk cadeautje van de groep. Verjaardagsliedjes zingen is natuurlijk ook een vast onderdeel. De kinderen doen vooral hun
best met het zingen van ‘hieper de piep hoera’, waarbij alle armpjes hoog de lucht
in gaan. Wat een feestje om te zien, al die blije en enthousiaste gezichtjes.
De muziekdoos in de babygroep is ook een grote hit.
Ook al zijn we niet de beste zangers en zangeressen, de muziekdoos staat voor
plezier en saamhorigheid. Elke ochtend, als alle kinderen er zijn, mogen ze om de
beurt een voorwerp kiezen uit de doos. Favoriet zijn de helikopter, papegaai en
krokodil. We zingen uit volle borst de liedjes ‘helikopter mag ik met jou mee omhoog’, papegaaitje leef je nog’ en over de krokodil die in je bil bijt....vanaf dan is de
dag bij de elfjes pas echt begonnen!
Als u wilt weten hoe de verdere dagindeling ook al weer was, kunt u dat ten allen
tijde vragen aan de pedagogisch medewerkers van de elfjes; Judith, Kristy, Evelien
en Diane.

Chris een nieuw bed heeft met glijbaan?
Cas heel goed kan koken in het keukentje en ons dan vaak wat
lekkers brengt?
Noor v s op vakantie sneeuwpoppen en iglo’s heeft gebouwd?
Lucienne zwanger is van een jongentje?
Wij met het nieuwe thema “knuffels” gaan beginnen?
28 februari en 4 maart carnaval vieren met de kinderen die er die
dag zijn?
Daaf en Giselle dikke vrienden zijn?
Naud grote broer is geworden van een lief broertje Daan.
Sophia grote zus is geworden van een lief zusje Olivia.
Rens en Somiah bijna naar de basisschool gaan.
Bo, het broertje van Max ook sinds kort bij ons speelt.
Liva ook bij ons is komen spelen.
Hidde, Rens en Lieke een broertje of zusje krijgen.
Manu van paardjes houdt.
Roos heel lief is voor de baby’s.
Dat Riva heel goed kan dansen.
Er veel nieuwe baby’s bij zijn gekomen op de babygroep ‘De Elfjes’
en we ze van harte welkom heten.
Cian zijn favoriete liedje ‘Tsjie tsjie wa’ is.
Dat Hugo een auto heeft die ‘opa’ heet.
Danae haar stem aan het ontdekken is en heel veel geluidjes
maakt.
Jay een echte charmeur is en ons allemaal inpakt met zijn lach.
Jolein een echte kroelkip is.
Kai spiegels reuze interessant vindt en dan ook de grootste lol kan
hebben om zichzelf.
Jayden ‘Puk’ erg leuk vindt.
Prietpraat
Jayden M:”Ik lust geen frambessen”.

Beste ouders/verzorgers,
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Mijn naam is Amanda Thijssen en ik ben sinds 2010
werkzaam bij Het Kinderpaleis. Eerst als pedagogisch
medewerker op de groep en later ook als interne trainer
van het VVE-programma Uk & Puk. Sinds januari is er
binnen de kinderopvang een nieuwe functie bijgekomen:
de pedagogisch beleidsmedewerker / coach. Die ik met
veel plezier mag gaan uitoefenen.
De belangrijkste rol van de coach is het bewaken van de
pedagogische kwaliteit.
Maar hoe ziet dat er in de praktijk uit? Als coach help ik
mee bij het vormgeven van het pedagogisch beleid en
draag ik zorg voor de concrete vertaling hiervan naar de
werkvloer.
Daarnaast bewaak ik ook de kwaliteit door de medewerkers te coachen, te ondersteunen en te adviseren. In
samenspraak stellen we groepsplannen op, met daarin
doelen waar ze als team mee aan de slag gaan. Naast het
stukje team coaching, krijgt elke medewerker ook individuele coaching. Hiervoor maken we gebruik van videointeractie-begeleiding, waarbij de medewerker gefilmd
wordt, om zo het bewustzijn van eigen handelen te
vergroten en met elkaar in gesprek te gaan. Dit wordt
gedaan in zogenoemde leergesprekken, waarbij er wordt
bekeken waar de coaching behoeften van de medewerker
ligt.
Jullie zullen mij hierdoor regelmatig terug vinden op de
groep, in een hoekje observerend óf meedraaiend in het
team.

Personeel:
Per maart starten er 2 nieuwe inval medewerkers bij Het
Kinderpaleis.
Marianne Broersma en Melissa Hendrikse. Ze zullen zich
persoonlijk nader aan u voorstellen.

Datums voor in uw agenda:
2 april Voorjaarsontbijt met opa ‘s en oma’s
15 & 18 april fotograaf
12 juli zomerfeest

Sluitingsdagen 2019:
In de eerder ontvangen brief staat een foutje. Maandag 24
december moet dinsdag 24 december zijn.
Dit jaar zijn we voor het eerst gesloten i.v.m. een studiemiddag op woensdag 10 april vanaf 12.30 uur. Alle medewerkers gaan die middag aan de slag met de vernieuwing
van ons pedagogisch beleidsplan.

Tevredenheidsonderzoek klanten:
In maart zult u via survey monkey onze tevredenheidsenquéte ontvangen. Graag zien we uw reactie tegemoet.

Kerstballenactie:
Ouders allemaal bedankt voor het kopen van de kerstbal.
We hebben een mooi bedrag opgehaald van € 354,10 wat
over is gemaakt naar stichting Opkikker.

