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Nieuws van de Dagopvang  - Voorleesdagen 

Het waren leuke voorleesdagen. We lazen 

elke dag het boek van moppereend en we 

speelde het verhaal na met een poppenkast. 

Dat vonden de kinderen heerlijk.  

Ze genoten er allemaal van. Zelfs de aller-

kleinste kinderen keken lekker mee. Daarna 

mochten alle kinderen zelf een moppereend maken.                                                         

Samen met Puk: 

We hebben het thema knuffels afgerond. Het was een leuk 

thema. We hebben gedanst en gezongen met de knuffels, 

we hebben knutselwerkjes gemaakt en de knuffels verzorgd.  

Het is nu tijd voor een nieuw thema. Dat wordt: Dit ben ik. 

Hierin kijken de kinderen naar de verschillende delen van 

het lichaam en kijken wat je hiermee kunt doen en praten 

hierover. Ze poetsen bijvoorbeeld hun tanden, ruiken met 

hun neus, bekijken hun eigen lichaam in de spiegel, maken 

hun gezicht  schoon en kijken afwisselend boos en blij.  

Nieuws van de BSO  

De tweede nieuwsbrief van het nieuwe jaar alweer.  
We zijn het jaar gestart met het thema Winter Wonderland.  
Dat was hartstikke leuk, we maakten veel leuke dingen.  
Inmiddels is het thema Weetjes en Ideetjes in volle gang.  
We hebben een echte scheikunde doos met allemaal leuke proefjes erin. 
We hebben dus al allerlei proefjes gedaan. We hebben zelf klei gemaakt 
wat echt superleuk was om te doen. Het werkte trouwens ook erg goed, 
de klei was erg zacht en goed om mee te kleien.  
 
In de voorjaarsvakantie haalden we oude apparaten uit elkaar, dat was 
erg leuk om te doen! Ook gingen we gezellig naar Avontura in Oud-
Beijerland. Lekker ravotten en spelen met z'n allen! We nemen eind 
maart afscheid van Noa Donselaar.   

Nieuws van de Peuters  
 
Ook op de peutergroep hebben we flink gewerkt en lekker ge-

speeld. Wij werkten met het thema Knuffels. We hadden een 

heleboel knuffels op de groep, grote en kleintjes, waar we lekker 

mee geknuffeld hebben. We hebben een beer geknutseld met 

allemaal leuke lapjes en onze voeten op papier met allerlei ver-

schillende materialen zoals schuurpapier, zacht bont en veertjes. 

We hadden tussendoor ook nog de Nationale Voorleesdagen. 

Dat was erg leuk, iedere morgen hadden we een gezellig voor-

leesontbijt. De grote meiden uit groep 8 kwamen voorlezen en 

we hebben onze eigen Moppereend geknutseld.  

De komende periode beginnen we met het nieuwe thema Dit 

ben ik. In april hopen we een gezellige paasbrunch te houden 

met de dagopvang. De bedoeling is dat dan de opa’s en oma’s 

worden uitgenodigd. De datum hiervoor is donderdag 9 april. U 

ontvangt hiervoor nog een uitno-

diging 

Nieuws - Personeel                                                                                                                                                    
Helaas gaat Marja onze huishoudelijk medewerkster Het Kinderpaleis verlaten. We zijn druk op zoek naar een 

goede vervanging voor Marja.  Wij zijn blij dat we onze invalpool weer hebben aan kunnen vullen met leuke en 

enthousiaste nieuwe collega’s. In februari is Jessica van den Houten gestart. Per 1 maart start Ingrid Fiks en in 

mei Janneke Verhoeven.                                                                                                                                                         

EHAK en BHV                                                                                                                                                                                      

In maart en april gaan al onze medewerkers weer op de jaarlijkse herhaling van eerste hulp aan kinderen en be-

drijfshulpverlening.                                                                                                                                                                               

Jaaropgave 2019                                                                                                                                                                                                 

In februari is de jaaropgave 2019 betreft de kinderopvangkosten in uw ouderportaal geplaatst.                                       

Oproep oudercommissieleden                                                                                                                                   
De oudercommissie van Het Kinderpaleis vindt het erg belangrijk dat de ouders kunnen meepraten en meebeslis-

sen 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 ou-

ders. 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 

      Verjaardagen Dagopvang  

 

 

 

Pieter            12 maart        1 jaar 
Nine               30 maart        2 jaar 
Jip                    24 april          1 jaar           
Ada                 1 maart 
Simone           13 april 
 
 Verjaardagen Peuters 

Maud           4 maart                 3 jaar 

Venzo            1 april                  4 jaar 

Ties               28 april                 4 jaar  

              Verjaardagen BSO  

Julianne          3 maart                6 jaar 

Nathan           11 maart              9 jaar 

Wiard             22 maart              7 jaar 

Sara                  28 april               5 jaar  

  

 

Buiten we bezig geweest met de 

storm van de afgelopen tijd.  

We zochten samen takken met de 

kinderen en 

hebben hier-

over gepraat, 

bekeken 

plaatjes van de storm en ze mochten 

deze in de klei steken. Was super 

leuk! 


