
Woensdag 4 december hebben we bij Het Kinderpaleis het Sinterklaasfeest gevierd. Eerst kregen 
alle kinderen wat lekker te drinken en een speculaasje. Natuurlijk moesten we ook nog even met 
z'n allen wat Sinterklaasliedjes zingen. 'Zie ginds komt de stoom boot uit Spanje weer aan', en 
'Zwarte Piet ging uit fietsen toen klapte zijn band' en natuurlijk mocht 'Sinterklaas kapoentje' ook 
niet ontbreken. Na het zingen werden de kinderen in groepjes verdeeld en mochten ze samen 
met een leidster naar een spel toe. Na 10 minuutjes werd er gewisseld en mochten ze naar een 
anders spel. Ze mochten zaklopen, Pietengymmen, kleuren, cadeautjes in de schoorsteen gooien 
en nog veel meer leuke dingen. En als verrassing kwamen er nog 2 echte pieten langs, met ca-
deautjes. Er werd leuke muziek op gezet en iedereen mocht even gaan dansen. Sommige kin-
deren wilden graag met de Pieten dansen! Het was een super gezellige ochtend. Helaas vertrok 
Sinterklaas weer terug naar Spanje en al snel stond de kerstboom opgetuigd in de gang. De 
Dwergen en andere groepen toverden de groepen om in de kerstsfeer want al snel stonden de 
kerstdagen weer voor deur. Nu weer opgeladen en vol enthousiasme na de kerstsluiting het 
nieuwe jaar in! 

Wij wensen iedereen een mooi, gezellig en gezond 2020 toe!! 

  

       Verjaardagen 

 
Lucienne    7 januari 26 jaar 
Cas   14 januari          4 jaar
  
Jack  17 januari  3 jaar 
Sven  18 januari  3jaar 
Hannah  28 januari  4jaar 
Jonah  2 februari 4jaar 
Daan R  3 februari   1jaar 
Daan   9 februari  4jaar 
Roos  10 februari            3jaar 
Jayden   14 februari            3jaar 
Guney  21 februari 2jaar 

Allemaal een fijne verjaardag!! 

       Wist u dat! 
Moos, Niek, Jesse onze nieuwe elfjes zijn. 
Bram en zijn konijn beste vrienden zijn. 
Sion al heel goed kan staan en zelfstandig kan zitten. 
Guney al heel goed weet waar zijn neus, buik, oren en 
billen zijn. 
Jolein verliefd is op de boerderij en heel goed boos kan 
kijken. 
Lukas en Milan bij de peuters gaan spelen. 
Silke, Daan,Tijn en Owen onze nieuwe guppies zijn. 
Izzy graag de hele dag door liedjes zingt. 
Hannah 4 jaar wordt en naar de basisschool gaat.Wij 
wensen jou veel plezier! 
Lizzy graag de juffies helpt. 
Mohamed naar iedereen lacht. 
Milan de babygym heel leuk vindt. 
Lucienne weer begonnen is. 
We in januari gaan beginnen het thema Hatsjoe.   
Noé echt een poppenmoeder is. 
Cas aan het wennen is op de bso en hij het leuk vond.   
Milan R op vakantie is geweest naar Jamaica en 
nu als  beste met zijn heupen kan draaien als hij danst.   
Wij een stagiaire hebben die Iris heet.   
Riva en Vajén  echte zangeressen zijn, want ze zingen 
heel veel in de groep.  

Nieuws!!                         

Wilt u meer betrokken zijn bij de opvang van uw 
kind. 
Wij zijn nog op zoek naar een vader of moeder 
die deel wil nemen in onze oudercommissie.  
Vier keer per vergaderen wij, waar allerlei be-
leidszaken besproken worden. De oudercommis-
sie denkt mee en geeft advies. 
Ook wordt er mee gedacht en geholpen met een 
aantal activiteiten zoals het zomerfeest.  
Denkt u dat is iets voor mij, dan horen wij dit 
graag via info@kinderopvang-hetkinderpaleis.nl 

 

 

                       

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

     Puk nieuws!! 

In januari starten we met een nieuw thema. In het 

thema ‘Hatsjoe!’ is Puk ziek. Hij is verkouden. De 

kinderen verzorgen Puk, gaan op ziekenbezoek en 

brengen een bezoek aan de dokter. Gelukkig is Puk 

aan het einde van het thema weer beter.  

De nadruk in dit thema ligt op ziek zijn en weer ge-

zond worden. 

 

Introductie: Hatsjie! Hatsjoe! 
Hoek: Lig je goed, Puk? 
Hoek: Naar de dokter 
Knutselen: Een kaart voor Puk 
Bewegen: Op de plaats rust! 
Eten en drinken: Een fruitmand 
Spel: Bzzz, een mug! 
Spel: Pleisters plakken 
Ontdekken: Wat zit er in het pakje? 
Voorlezen: Hatsjoe! 
Afsluiting: Weer beter 
 

Melodie van vader Jacob 
Waar heb je pijn, Puk? 
Waar heb je pijn, Puk?  
Hoe gaat het met jou? 
Heb je pijn in je .. (buik, hoofd, enz.) 
Au, au, au! 
Au, au, au!  
uk is beter. Puk is beter. Dat is fijn. Dat is fijn.  
Geef hem maar een kusje.  
Geef hem maar een kusje.  
Weg is de pijn. Weg is de pijn.  

 

mailto:info@kinderopvang-hetkinderpaleis.nl

