
Puk speelt op de Elfjes 

Afgelopen weken zijn we bezig geweest met het thema Hatsjoe! Puk was een verkou-
den. De kinderen hebben Puk goed verzorgd. Zij hebben Puk in bed gelegd, en veel 
kusjes gegeven. Om Puk snel op te laten knappen, hebben de kinderen beterschaps 
kleurplaten gekleurd en een fruitmandje geknutseld. Op de groep zijn de begrippen 
rondom dit thema ook aan bod gekomen. Samen met de 
kinderen hebben we onder andere de begrippen oren, 
mond, neus en haren geoefend. Tussen het zorgen door, 
zijn we nog bezig geweest met een knutsel voor Valentijn. 
Hopelijk knapt Puk snel weer op van alle goede zorgen!  

 

       Verjaardagen 

    
Duuk d W  1 maart   3jaar  
Bendt   5 maart   2jaar 
Riva   6 maart   3jaar 
Milan Ro  16 maart  4 jaar 
Hugo  20 maart  3jaar 
Noé  23 maart  4jaar 
Jackie  28 maart  1jaar 
Nila  29 maart  1jaar 
Izzy   2 april    4jaar  
Sion   8 april    1jaar  
Noor  12 april  4jaar 
Eva  13 april  3jaar 
Yara  16 april   1jaar 
Angeliek  17 april  53jaar 
Yinte  19 april  4jaar  
Luna  23 april  4jaar 
Thijs  25 april   4jaar 
Amir  27 april  3jaar 
Haylee  29 april  1jaar 
 

 

 

 

 

 

       Wist u dat! 

Matthieu, Thomas, Mats, Jort en Tijn, Jazz en Evi onze nieuwe 
guppies zijn 
Danique een lief broertje heeft gekregen, hij heet Dean 
Izzy, Yinte en Luna naar de basisschool gaan.  
Bob grote broer wordt 
Brendan en Kees al een hele grote puzzel kunnen maken 
Bob de mug mept met een SPINNE mepper 
HIdde graag dokter speelt en iedereen een prik geeft 
als PUK gewond is smeert Emma jam op de wond 
Bendt en Guney bij de Dwergen gaan spelen. Wij gaan jullie 
missen! 
Rosa, Niek en Archie binnenkort onze nieuwe Elfjes zijn.  
Kaj en Tiebe sinds kort lopen! 
Raff graag buiten speelt en dan het liefst van de glijbaan wilt. 
Sem graag klimt op de grote foamkussens. 
Vera graag alle spenen uit de mondjes van de andere kindjes 
pikt!;-) 
Kai grote broer wordt! 
We zijn begonnen met het thema 'eetsmakelijk'?  
Roos naar Koos Konijn is geweest?  
Jesse en Cian dikke vrienden zijn?  
Hugo een hele coole tas heeft die geluid en licht maakt?  
Faas, Deef en Thijs op wintersport zijn geweest?  
Daaf en  Evi heel goed van de berg kunnen rollen?  
Cian naar limburg gaat in de vakantie?  
Duuk heel erg van puzzelen houdt?  
Milan, Noé Noor en Thijs al snel naar de basisschool gaan?  

Nieuws!  

Personeel:              
Sinds februari is Magda Wegiel op ma, di en donderdag werk-
zaam bij ons als huishoudelijk medewerkster.  
Ook ondersteunt Magda de 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. Lisette 
die nu ook al bij De Elfjes werkt op woensdag en vrijdag zal ook 
de dinsdagochtend naast Evelien en Melissa de groep komen 
versterken. 
 
In maart en april gaan al onze medewerkers weer op de jaarlijk-
se herhaling van eerste hulp aan kinderen en bedrijfshulpverle-
ning.  
 
In februari is de jaaropgave 2019 betreft de kinderopvangkosten 
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.  Daar-
naast doe ik graag leuke dingen met mijn vriendinnen in het 
weekend. 
Tot ziens! 
 

      Nieuws! 

Wij zijn weer gestart met een nieuw thema. In 

het thema ‘Eet smakelijk’ staat eten centraal. 

De kinderen ruiken en proeven verschillende 

soorten eten en maken zelf ook een paar ge-

rechten. De kinderen praten over eten, of ze 

iets lekker vinden of niet lekker vinden. Ook 

tafeldekken en de tafel afruimen komen aan 

bod. 

 

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 ge-

meente Goeree- Overflakkee vanuit Zeeland. Ik heb de 

afgelopen 1,5 jaar daar ook gewerkt in de kinderop-

vang en heb hiervoor mijn diploma Pedagogiek be-

haald. 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.  

Met vriendelijke groet, Ingrid  

 


