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Beste ouders, lieve kinderen, 
Het jaar 2019 is alweer voorbij. Wat was het weer een gezellig en druk jaar! 
We hebben weer veel leuke activiteiten gedaan. Ook zijn we gestart met het 
werken volgens thema’s en dat is ons allemaal zeer goed bevallen. Komend 
jaar zullen deze thema’s weer terugkomen, maar dan uitgebreid met nóg 
meer activiteiten! De kinderen mogen meedenken en meehelpen met het 
voorbereiden van thema’s en activiteiten en het programma voor de vakan-
ties. We gaan er met z’n allen weer een leuk jaar van maken! Voor jullie alle-
maal de beste wensen! 
Groetjes Angela, Joyce, Anne, Maaike en Martina 

Verjaardagen 

7-1 Fay  6 jaar 
7-1 Mirthe S                 8 jaar 
12-1 Livia  8 jaar 
15-1 Jethro  6 jaar 
15-1 Amy  10 jaar 
15-1 Britt W  10 jaar 
24-1  Ole  8 jaar 
25-1 Eva S  8 jaar 
31-1 Thomas F 7 jaar 
3-2 Puck M  6 jaar 
5-2 Roos  7 jaar 
8-2 Nick  10 jaar 
9-2 Rosalie  6 jaar 
16-2 Jens  10 jaar 
16-2 Giovanny 8 jaar 
18-2 Loïsa  7 jaar 
21-2 Floor V  7 jaar 
27-2 Floor K  8 jaar 
 

             Allemaal een fijne  

                verjaardag! 

 
 

 

                  Thema overzicht 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gevonden voorwerpen 
Regelmatig blijven er spullen liggen bij ons. 
Het gaat soms om dure kleding, mutsen/ 
handschoenen enz. Na ongeveer een halfjaar 
gaat het weg. Je mag altijd even kijken tussen 
de spullen. Deze houden wij apart in ons op-
berghok. 
Gymschoenen 
Wij willen jullie vragen om voor uw kind(eren) 
te zorgen voor gymschoenen. Deze kunnen in 
de schooltas van uw kind blijven of bij ons in 
het opberghok. Wij vinden het niet veilig en 
hygiënisch als de kinderen op blote voeten in 
de gymzaal zijn. 
 
Bereikbaarheid 
Wij zijn dagelijks tussen 7.00 – 9.00u en 14.00 
– 18.15u bereikbaar op: 0630145354 
U mag ook altijd een berichtje sturen via 
WhatsApp. 
Voor overige zaken kunt u mailen naar: bso-

middelharnis@hotmail.com  

Vragen m.b.t. contracten, betaling en opzeg-
ging kunt u mailen naar: info@kinderopvang-
hetkinderpaleis.nl 

 

Kerst(vakantie) 

   
 
De laatste dagen voor de 
kerstvakantie zijn we ook 
weer druk bezig met knut-
selen, de groepen versieren 
en leuke activiteiten aan het doen. We heb-
ben bijvoorbeeld mooie kerstbomen geknut-
seld en kerstballen (heeft u ze al bewonderd 
aan de muur).  Ook hebben we een paar 
keer een gezonde kerstlunch gemaakt en dit 

smaakte heel goed   

In de kerstvakantie hebben we ons eigen 
kerststukje gemaakt, levend ganzenbord 
gespeeld en een rendierenparcours afgelegd. 
We maakten onze eigen kerstlunch en keken 
een leuke film. Het nieuwe jaar zijn we ge-
start met het maken van wensvogeltjes voor 
in de wensboom en hebben we vogelhuisjes 
gemaakt.  

Thema Periode 

Winterse 
sferen 

6 januari t/m 31 
januari 

Weetjes en 
ideetjes 

10 februari t/m 6 
maart 

Leve de 
lente 

16 maart t/m 10 
april 

Natuur 
avontuur 

20 april t/m 15 mei 

Overal 
water 

25 mei t/m 19 juni 

Reis door 
Europa 

29 juni t/m 4 sep-
tember 

Kunst en 
kitsch 

14 september t/m 9 
oktober 

Disney 19 oktober t/m 13 
november 

Feest! 23 november t/m 
24 december 
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