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Even voorstellen….

Nieuws van de Wachtertjes

Ik ben Marja Slingerland en ik ben getrouwd met Peter Slingerland. We hebben twee kinderen, een dochter Britt van 11 jaar
en een zoon Luca van 9 jaar en we wonen in Bruinisse.

We zijn weer gestart met een nieuw thema: Wat heb ik aan vandaag.
Het is een thema waar we dagelijks mee te maken hebben. Want elke
dag kleden we onszelf aan. En nu de lente er weer aan komt wordt het
weer ook beter en gaan we andere kleding dragen. Kinderen vinden het
leuk om zich te verkleden en ook om Puk aan te kleden. We zullen jullie
via de app op de hoogte houden wat we allemaal doen omtrent het
thema. Bij elk thema horen ook liedjes die we zingen. Bij dit thema zijn
het de volgende liedjes “Ik heb een brilletje al voor mijn ogen om te
zien wie er dansen mogen”, “zakdoekje leggen”, “pak je laarzen, pak je
jas, moeder breit een wollen das” en “1,2,3,4 hoedje van papier”.

Sinds enkele maanden werk ik 3 dagen bij het Kinderpaleis in
Oude-Tonge als huishoudelijk medewerkster/groepshulp. Ik
voer lichte huishoudelijke taken uit en als het druk is op de
groepen spring ik bij.

Ik verzorg het eten en maak 1 keer in
de week een gezonde maaltijd klaar,
zoals jullie misschien hebben gezien op
het ouderportaal. Ik doe dit werk met
veel plezier en ik vind het erg leuk om
met kinderen om te gaan.

Nieuws van de Kroontjes
Wow het is alweer maart. Wat gaat het snel. De krokus plantjes en de
narcissen komen uit.

Er zijn weer een aantal wisselingen geweest op de groep. We hebben
een hoop afscheidsfeestjes gevierd en er komen er nog een aantal aan.
Kinderen van wie wij afscheid hebben genomen of bijna gaan nemen
zijn: Iris, Ruben, Nahla, Dieuwertje en Nikki. Gelukkig verwelkomen wij
ook weer kinderen op de groep. Vanuit de kroontjes zijn Hanin, Tim en
Jesse overgekomen naar ons.

Ook hebben wij afscheid genomen van Angeliek. We willen Angeliek
bedanken dat ze zich ingezet heeft op de groep en hopelijk komt ze nog
veel bij ons invallen. En we verwelkomen Janet. Zij stelt zichzelf voor in
deze nieuwskrant.

De dikke winterkleren zijn al weer te warm. Heerlijk, het voorjaar komt
eraan. We gaan ons daarom richten op het volgende thema; ‘Wat heb
jij aan vandaag?.
De kleding staat centraal. Samen met Puk gaan we een wasje doen.
We gaan Puk helpen met zijn koffer inpakken, omdat hij gaat logeren.
De kinderen maken kennis met de verschillende kenmerken van kleren. Ze passen en kiezen kleding uit. Welke kleren vinden ze mooi?
Kunnen ze ook twee dezelfde sokken vinden?
We willen de groep leuk aankleden met een fotocollage. Willen jullie
een foto meenemen waarop uw kind haar/zijn mooiste kleren aan
heeft?

Verjaardagen
Nahla 5 maart
4 jaar
Nikki
8 maart
4 jaar
Jessica 9 maart 29 jaar
Jitske 12 maart
3 jaar
Tommy 1 april
3 jaar
Marciano 21 april 3 jaar

Even voorstellen...
Ik ben Janet Gebraad en vanaf 4 maart
zal ik op de peutergroep werkzaam zijn.
Ik ben 46 jaar en moeder van een dochter van bijna 11, Nina.
Ik werk vanaf 1992 in de kinderopvang
waarvan de laatste 15 jaar op een
peutergroep en/of verticale groep.
Ik verheug mij zeer op de komende
periode en hoop op een leuke, gezellige, leerzame tijd bij Het Kinderpaleis.
Groetjes, Janet.

De pedagogisch coach
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 video-interactie-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.
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Nieuws
Personeel:

Oproep oudercommissieleden !!

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

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.

Sluitingsdagen 2019:

In de eerder ontvangen brief staat een foutje.
Maandag 24 december moet dinsdag 24 december zijn.

Oudercommissie leden praten met elkaar over o.a. het pedagogisch beleidsplan, de prijs van de opvang, de openingstijden, de
inrichting van de buitenspeelruimte, de omgang van de pedagogisch medewerkers met ouders en hoe er met klachten wordt omgegaan door de organisatie.

Studiemiddag
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 tevredenheids-enquête
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.

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

Boekenpret
Speciaal voor de ouders van de Kroontjes het verzoek of
zij het boekje “Nog even achter mijn oortjes kriebelen” voor
19 april willen inleveren.

