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Vakantie nieuws—de Voorjaarsvakantie
Maandag 25 februari hebben we met de kinderen zelf klei gemaakt,
lekker kneden etc. Resultaat was erg leuk. In de middag hebben we
nog een quiz gespeeld. Een kennisquiz over weetjes en ideetjes. We
hadden drie groepjes met kinderen met echte A B C bordjes (keuze).
Twee groepjes waren gelijk geëindigd.
Dinsdag 26 februari: De diamantjes zijn deze dag bij aquadelta geweest. We hebben ook nog lekker patatjes gegeten en buiten gespeeld. Het was prachtig weer.
Donderdag 28 februari: Na wat spelen en proefspelletjes zijn we naar
de Grutterswei geweest. Hier was een klim en klauterfestijn. Er stonden 17 verschillende springkussens. De kinderen hebben hiervan echt
genoten.

Atelier
Begin februari is ons Atelier geopend. Na een periode van verzinnen:
hoe willen we dit gaan inrichten, wat hebben we nodig zijn we hier
bijna dagelijks te vinden. Hier hebben we een speciale ruimte om
heerlijk te knutselen. We werken hier vaak met onze thema’s maar
vrij knutselen kan ook altijd.

Nieuws van de BSO
We werken de laatste weken op de BSO met allerlei verschillende
thema’s. Begin januari hadden we: Winterse sferen.
In deze periode hebben we allerlei leuke activiteiten gedaan, zoals in
de gymzaal: sneeuwballen gevecht (met ballen), ijshockey schaatsen
etc.
We hadden in deze periode ook nog een dag echte sneeuw buiten.
We hebben toen met z’n allen heerlijk buiten gespeeld: sneeuwpoppen
maken en sneeuwballen gevecht.
Ook hebben we lekkere dingen gemaakt: pizza ’s, smeltende sneeuwmannen, warme chocomel en prachtige knutsel gemaakt over sneeuwpoppen en pinguïns.
Van 11 februari t/m 8 maart hadden we het thema: Weetjes en Ideetjes Dit was een thema over allerlei wetenschap dingen: proeven, ruiken, knutselen en bewegen.
We hebben vliegtuigjes gemaakt en ook uitgeprobeerd hoever ze kunnen vliegen en tollen. Met skittles en water hebben we een proef met
kleurstoffen gedaan. Dit vonden de kinderen erg leuk.
Met een blinddoek op om iets proeven was ook superleuk.

We zijn begonnen met een portret van jezelf te maken.
Deze worden binnenkort opgehangen !

Verfschorten...

Verjaardagen
Ralph
Caro
Fenna
Gwen
Liz
Stanley
Jort
Elise L.
Vinz

3 maart
19 maart
19 maart
1 april
1 april
12 april
22 april
23 april
29 april

8 jaar
8 jaar
6 jaar
6 jaar
6 jaar
8 jaar
9 jaar
6 jaar
5 jaar

We kunnen hier nog wel verfschorten
gebruiken. Hebben jullie thuis nog oude
heren overhemden over? Daar zijn we
heel blij mee. Dan blijft de kleding van
de kinderen schoon!

Knutselmateriaal …
Ook kunnen we altijd eierdozen, wc
rollen, lege verpakkingen en ander
verpakkingsmateriaal gebruiken. We
weten er wel raad mee!

Even voorstellen...
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

