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Carnaval  

Het Carnavalsfeest was erg gezellig. De kinderen waren allemaal mooi verkleed in 

hun favoriete verkleedkleding. Erg leuk om te zien dat de kinderen hier zoveel 

plezier in hadden. Deze ochtend zijn we ook naar de gymzaal geweest waar we 

allemaal leuke spelletjes hebben gedaan, onder andere een ballon hooghouden 

en een mooie modeshow lopen over de banken in de gymzaal.                            

Daarnaast hebben de kinderen ook heerlijk gesmuld van het lekkers wat de juffen 

hadden meegenomen. De kinderen mochten zelf een spiesje maken met fruit, 

groenten of een lekker kip knakworstje.                                                                                   

Als laatste lazen we een leuk boekje over Hoe Tito zijn neus kwijtspeelde en zijn 

neus weer vond.                                                                                                                                 

Dat was een leuk boekje wat goed bij ons Carnavalsfeestje paste. De kinderen en 

de juffen hebben een leuke ochtend gehad, en een leuke groepsfoto ervan ge-

maakt!  

Leuke uitspraken van kinderen: 

Jort 23 januari: “Ik moet mijn auto opereren! Ik bedoel mijn trek-

ker!”                                                                                                                                        

llia 30 januari: We zijn gezellig met de kinderen aan het buiten 

spelen, llia komt bij juf Isca staan. “De school is dicht.” De school is 

dicht? “Ja, als juf Nienke buiten is, is de school dicht!” 

llia 6 februari: Bij het thema dit ben ik vroegen we naar de voor-

naam en achternamen van de kinderen op de vraag: Hoe heet jij? 

“llia” Hoe heet jij van je achternaam? “Zes kilometer!”  

Thijs L 13 februari: Thijs en nog een paar kinderen zijn aan het kleu-

ren. Op de vraag wat hij heeft gemaakt zegt Thijs: “Een koe!” En 

wat doet de koe?  “Hij heeft uiers!” En waar is de koe? “Op het 

blad!” 

Zoë 2 maart: Zoë, en een paar andere kinderen zijn aan het spelen 

met een vliegtuig. De juf vraagt als ze overal naar toe konden vlie-

gen met een vliegtuig waar zou je dan heen gaan? Zoë antwoord 

onmiddellijk en zegt: “Disneyland!” En naar wie zou je dan willen 

gaan?  “Minnie!, maar juf je kunt ook met de bus naar Minnie!”  

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  

 

 

 

  

 

 

 

Thijs v Kampen   4 maart    3 jaar. 

Puk jarig in april (thema ik en 

mijn familie)  

 

 

 

 

Nieuws van PUK  

Na de voorjaarsvakantie (24 februari tot en met 1 maart) gaan 

we starten met het thema: ik en mijn familie.   

Het sluit mooi aan ons huidige thema: dit ben ik. We gaan in het     

volgende thema praten, spelletje en knutselen over onderwer-

pen die aansluiten bij dit thema.  

Onze vraag is dan ook of jullie allemaal foto’s mee willen geven 

over de gezinssamenstelling.  

En met toestemming van jullie 

dat wij deze hier mogen op-

hangen tijdens dit thema.  

 

 

 

 


