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Nieuws van PUK op de Wachtertjes  
 
Vorige week zijn wij met het nieuwe thema gestart ´Eet smakelijk' van Puk.  
Wij lezen veel voor uit het boek 'Rupsje nooitgenoeg'. 
Daarbij is er een leuke knutsel verzonnen. Rupsje plakken van klein naar groot. In dit thema  
worden verschillende onderwerpen behandeld. Er wordt een placemat geknutseld, fruitspiesjes ge-
maakt, kennis gemaakt met ander eten, boekjes gelezen over eten enzovoort. 

 
Een speciaal verzoek... 
 
De laatste tijd worden er door kinderen speelgoed/knuffels van 
thuis meegenomen.  
Helaas raakt dat regelmatig zoek op de groep. 
Daarom willen wij jullie verzoeken om dit zo min mogelijk te 
doen of het meegenomen speelgoed bij binnenkomst in de 
bakjes te leggen. 

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  

 

 

 

  

 

Robin          26 april              2 jaar-

Veerle      14 maart              1 jaar-

Lauren     26 april                 1 jaar 

Shane             8 maart           3 jaar 
Jitske            12 maart           4 jaar 
Hedwig         13 maart          3 jaar 
Luuk             20 maart            3 jaar 
 
Tommy        1 april                4 jaar 
Lena             5 april                3 jaar 
Marciano  21 april                4 jaar 
  

Nieuws van PUK op de Kroontjes  
 
Aankomende weken gaan we aan de slag met het 
thema 'Eet smakelijk´. 
In dit thema staat eten centraal. 
De kinderen voelen, ruiken en proeven eten en de 
oudere kinderen maken zelf gerechten. 
Wij praten over eten en de kinderen kunnen ver-
tellen of ze iets wel of niet lekker vinden. De tafel dekken en afruimen komen 
aan bod en de kinderen versieren hun eigen placemat. De kinderen doen een 
bewegingspelletje waarbij ze net doen of ze appels uit de boom  
plukken. De kinderen maken spiesjes met kaas, worst, stukjes groente of fruit en 
tot slot genieten ze van een heerlijk feestmaal. 
 
 

 
 

De kinderen van de Kroontjes 
hebben voor Valentijnsdag 
een mooi hart gemaakt en ook 
hebben ze een paashaas ge-
verfd.  De kinderen vonden 
het zo te zien erg leuk! 

 
 
 
 


