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Een middag in de gymzaal 
Als jullie de kinderen komen op halen vertellen wij als leidsters hoe enthousiast en gezellig de 
kinderen gespeeld hebben. Misschien vragen jullie je af wat we precies doen en of we gezamenlijk 
een spel doen of dat de kinderen zelfstandig spelen. Nu horen jullie thuis misschien ook wel wat er 
in de gymzaal gedaan wordt, maar graag zouden wij jullie daar ook nog wat over willen vertellen.  
Wij kregen steeds meer de vraag van de kinderen of we eerst een gezamenlijk/gericht spel wilden 
doen en dan daarna vrijspelen. Wij vonden dat erg leuk als leidsters om te horen dat de kinderen 
graag iets met elkaar willen doen, dit omdat wij samenspel ook belangrijk vinden. 
Zogezegd, zo gedaan! De kinderen verzamelden in een kring in de gymzaal en daar werd door een 
van de kinderen het spel uitgelegd met wat hulp van ons soms.  
De favoriete spelletjes zijn onder andere:  
Tien tellen in de rimboe  
Apenkooien  
Vies of lekker  
Ook werden er verschillende ruimtes ingedeeld voor de kinderen na het gezamenlijk spel die weer 
wilden vrijspelen in de gymzaal.  
Op deze manier wordt een middag in de gymzaal dus ook gestructureerd maar bovenal heel gezel-
lig!!!  
 

Verjaardagen              

11-3           Meike           9 jaar 
13-3           Laura           7 jaar 
18-3           Dani           9  jaar 
19-3           Mirthe O      8 jaar 
21-3           Kobus         10 jaar 
23-3            Maybritt      0 jaar 
25-3            Angela         33 jaar 
26-3           Max W          6 jaar 
27-3           Benthe P       9 jaar 
1-4              Nika             10 jaar 
2-4              Eva V             6 jaar 
10-4            Kacper           9 jaar 
11-3            Alexander    7 jaar 
11-4            Quinten         8 jaar 
14-4            Femke           7 jaar 
16-4            Motahare     9 jaar 
16-4            Suus               8 jaar 
19-4            Yinte              4 jaar 
21-4            Sophia           7 jaar 
22-4            Ricardo        10 jaar 
27-4            Jorrit               9 jaar 
 

 
 

Weetjes en ideetjes 

 
Voor dit thema hebben wij proefjes gedaan: 

Een regenboog gemaakt met Skittles. 

Peper laten dansen en een kriebel proef!! 

 

 

Leuk uitje in de buurt: Faunapark Flakkee 

Op het grootste dierenpark van Goeree Overflakkee, midden in de 

Duivenwaardsepolder, verwelkomen de stokstaartjes u bij de ingang. 

Kijken de uilen vanuit de hoogte op u neer en hoor je de ara’s al van 

verre roepen. Er zijn nog veel meer bijzondere dieren, zoals; vossen, 

capybara’s, neusberen en stekelvarkens. 

Geniet van de mooie tuin terwijl u langs de actieve neusberen loopt, 

de acrobatische toeren van de tayra’s  bewondert of de eerste zwem-

les van de capybara’s ziet. Tijdens uw wandeling kunt u vergezeld 

worden door een van onze pauwen. 

Ook is er een 18-holes midgetgolfbaan, kun je een leuke speurtocht 

doen, is er een speelgelegenheid en een heerlijk zonnig terras. 

Personeel:              

Sinds februari is Magda Wegiel op ma, di en donderdag werk-
zaam bij ons als huishoudelijk medewerkster.   
Ook ondersteunt Magda de dagopvang groepen met o.a. een 
fles geven of assisteren bij een knutselactiviteit. 
 
Wij zijn blij dat we onze invalpool weer hebben aan kunnen 
vullen met leuke en enthousiaste nieuwe en ervaren collega’s. 
In februari is Jessica van den Houten gestart. Maart start 
Ingrid Fiks en in mei Janneke Verhoeven.  
 
Wendy Kuik haar uren als adjunct zullen met ingang van 
maart uitgebreid gaan worden met de dinsdagochtend erbij.  
 
In maart en april gaan al onze medewerkers weer op de 
jaarlijkse herhaling van eerste hulp aan kinderen en bedrijfs-
hulpverlening.  
 
In februari is de jaaropgave 2019 betreft de kinderopvangkos-
ten in uw ouderportaal geplaatst. 
 
Even Voorstellen Jessica en Ingrid 

 
Beste ouders, 
Ik ben Jessica van den Houten  en ben sinds een aantal weken 
werkzaam op alle locaties en groepen van het Kinderpaleis. Ik 
heb al eerder op een kinderdagverblijf gewerkt en ben au pair 
in Engeland en gastouder in Nederland geweest. Nu ben ik 
toe aan vastigheid en heb veel zin om te werken! 
Naast mijn werk zoek ik ontspanning in piano en gitaar spelen 
en zingen. Ook pas ik graag op mijn neefjes en nichtjes.  
Daarnaast doe ik graag leuke dingen met mijn vriendinnen in 
het weekend. 
Tot ziens! 
 

Vergadering kinderraad 

Donderdag 30 januari was de eerste kinderraadvergade-

ring van 2020.  Nika, Yente, Jens, Motahare, Veerle, Sanne 

R en Sander hebben vergaderd met Ria en Martina. Er zijn 

heel veel ideeën besproken voor het thema 'natuur 

avontuur', waarin ook precies de meivakantie valt. Zo lijkt 

ons het bijvoorbeeld heel erg leuk om naar het bos in 

Bergen op Zoom te gaan. De kleintjes kunnen dan naar de 

speeltuin en de grote kinderen zouden dan naar het 

klimbos kunnen. Ook op de bso zelf kunnen we heel veel 

leuke spellen spelen. Zoals levend stratego of Berenjacht. 

Martina gaat met al onze ideeën aan de slag om er weer 

een leuk programma van te maken.  

Groetjes de kinderraad 

 

Ik ben Ingrid Fiks, 31 jaar en zal vanaf 2 maart starten bij 

het Kinderpaleis. Ik ben gaan samenwonen met mijn 

vriend en daarom ben ik verhuisd naar de gemeente 

Goeree- Overflakkee vanuit Zeeland. Ik heb de afgelopen 

1,5 jaar daar ook gewerkt in de kinderopvang en heb 

hiervoor mijn diploma Pedagogiek behaald. Ik vind het 

belangrijk dat een kind zich op zijn eigen tempo en eigen 

unieke wijze kan ontwikkelen en ik hoop hier op een 

positieve manier aan bij te dragen. In 

mijn vrije tijd hou ik van lezen, lekker 

uit eten, uitwaaien aan zee of een 

filmpje pakken. Ik heb erg veel zin om 

te beginnen bij het Kinderpaleis en 

om u als ouder te ontmoeten en 

kennis te maken met uw zoon of 

dochter. 

Tot gauw.  


