Nieuwskrant Peuterpaleis Maart / April 2019
Nieuws van het Peuterpaleis
Afgelopen thema hebben we gewerkt met het thema Knuffels, de kinderen mochten elke keer hun knuffel meenemen en hebben ook leuke
knutselwerkjes gemaakt bij het thema. Deze keer hebben we weer een
nieuw thema over Puk. Dit keer gaat het over: Wat heb ik aan vandaag?
Het thema gaat over kleding, kleding wassen, aankleden en er is zelfs
een kleine modeshow dat de kinderen hun eigen kleding gaan showen
aan ons.

Wist u dat ....
Thijs en Lilou gestart zijn begin maart;
Dat Thijs meteen in de groep heeft getrakteerd voor zijn verjaardag;
9 april Demian afscheid van ons gaat nemen;
Nikki al afscheid heeft genomen van ons;
Dat wij veel liedjes zingen in de groep bij elk nieuw thema;
Dat de gele tussendeur 11:55 open gaat en u dan naar binnen kunt;
Dat de deur van het lokaal gesloten is tot 08:30 en u dan naar binnen
kunt;
Dat het helpende handje de deuren open komt doen;
Dat we de verjaardag van de kinderen vieren, en u als ouder als u
wilt tijdens de verjaardag aanwezig mag zijn;
Dat we nu inmiddels 14 kinderen op de maandag hebben en op de
donderdag ook;
We nu een afstapje hebben bij de gele tussendeur vanwege de
hoge op en afstap;
We een gesprek hebben over de ontwikkeling van uw kind in de
groep als uw kind 3 en 4 jaar is;
De meeste kinderen die 3 of ouder zijn al zelfstandig naar de wc gaan

Verjaardagen

Demian 9 April

4 jaar

De afgelopen weken zijn wij begonnen met het helpende handje. U
heeft het handje van verschillende kinderen vast al eens zien hangen
op het bord in de gang. Het helpende handje houdt in dat de kinderen
helpen in de groep met de deur open en dicht doen, de lichten aan en
uit zetten, tijdens het fruit de dienbladen pakken, vooraan in de rij
staan, de dagritme kaarten goed zetten en ga zo maar door. De kinderen vinden het tot nu toe erg leuk om te doen en willen graag allemaal aan de beurt komen!
Ook heeft u kunnen zien dat we 23 februari carnaval hebben gevierd.
Deze ochtend was erg leuk en gezellig. We hebben met elkaar leuke
spelletjes gespeeld in de groep, en zijn ook nog naar de gymzaal geweest om daar met ballonnen te spelen. We mochten ze overgooien,
omhoog gooien, proberen te vangen etc. Ook hebben we een leuk spel
gedaan met blinddoek, we mochten de neus van de clown proberen
goed te zetten op het bord. Dat lukte ons wel, soms even met wat hulp
maar het ging goed. De kinderen hoefden geen eten en drinken mee te
nemen naar school, dit kregen ze van ons. We gingen een lekker spiesje
maken met fruit, 1 worstje en een lekker stukje kaas. Dat was smullen!
Al met al een geslaagde ochtend met leuke verkleedde kinderen!

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.

Extra Nieuwskrant Peuterpaleis Maart / April 2019
Nieuws
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.
Sluitingsdagen 2019:
In de eerder ontvangen brief staat een foutje.
Maandag 24 december moet dinsdag 24 december zijn.
Studiemiddag

Pasen

De paasdagen komen er weer aan! Met Pasen gaan we
het ook weer gezellig maken, de bedoeling is dan dat de
opa’s en de oma’s mogen komen.!
Hoe en wat daar volgt nog een brief over die u dan mee
naar huis krijgt.

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.

,
Herhaalde 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.
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.
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

