
  Nieuwskrant Kinderopvang Bruinisse juli - augustus 2020 

Nieuws van de Dagopvang   

Feestweek                                                                                                                    

In week 28  organiseren we een feest-

week voor alle kinderen in plaats van 

het jaarlijkse zomerfeest. Dit i.v.m. de 

situatie rondom corona.                      

We gaan er een super leuke week van 

maken met leuke knutselactiviteiten 

en lekkere dingen om te eten. Wij 

hebben er heel veel zin in! 

Puk                                                                                                                                

We zijn lekker aan de slag met Puk. We hebben in de watertafel  geoefend met drijven en 

zinken en veel activiteiten gedaan rondom het thema warm en koud. We voelde aan 

flessen met water, aan ijsklontjes en we lezen regelmatig het verhaal : Brrr….wat koud.     

We hebben nog een heleboel leuke activiteiten op ons programma staan de komende 

weken. 

Verlengde opvang                                                                                                       

We merken dat het bij een aantal ouders niet lukt hun kind te halen of bren-

gen tussen regulieren tijden. Graag willen wij u erop wijzen dat er dan ge-

bruik gemaakt kan worden van verlengde opvang.                                                 

Dit kan van 6.30 tot 7.00 en van 18.00 tot 18.30 

Nieuws van de BSO  

Wat vinden wij het fijn om bijna alle kinderen weer te zien op de BSO en wat 
hebben wij jullie enorm gemist.                                                                                                   
Er is hard gewerkt op de groep in de afgelopen tijd, zo is er een mooie nieuwe 
vloer gelegd en hebben we een gezellige leeshoek gemaakt met 2 nieuwe        
boekenkasten.                                                                                                                                       
Vanaf deze week gaan we van start met het thema: “water”. Hopelijk met een 
heleboel mooie, zonnige dagen!                                                                                                
Wij hebben het mentorschap opnieuw verdeeld over de kinderen, zo kan het zijn 
dat uw kind nu een andere mentor heeft dan voorheen.                                               
Hier bent u door geïnformeerd middels een brief die wij aan uw kind(eren) heb-
ben meegegeven. Zijn hier nog vragen over dan horen wij dit graag.                                        
 
Ook zijn er weer een aantal nieuwe kinderen op de BSO, wat gezellig dat jullie bij 
ons komen spelen: Luca, Fenna, Victor en Lucas. Heel veel plezier op de BSO!  

Nieuws van de Peuters  
 
Wat fijn om alle lieve peuters weer te zien, wij hebben jullie 

ontzettend gemist.                        

Het brengen en halen ging een beetje anders dan jullie gewend 

zijn, ook voor ons was dit wennen. Maar wat knap van alle 

kinderen dat dit zo goed gaat, afscheid nemen van papa of 

mama bij het hek en dan met de juf mee naar binnen.                    

Wij zijn trots op jullie. Afgelopen weken hebben we gewerkt 

aan het thema: “oef wat warm”, we hebben heel veel leuke 

knutsels gemaakt en met dit mooie weer veel buiten gespeeld. 

Ook hebben we een mooie ijskraam waar jullie gezellig samen 

in spelen. Gaja komt om maandag en donderdag bij ons spe-

len, welkom Gaja.  

 

 

 

Nieuws - Personeel       

Wij zijn blij dat we voor onze invalpool weer een aantal leuke en enthousiaste collega’s aangenomen hebben. Zij 
stellen zich hierbij aan u voor.                                                                                                                                          

Ingrid: 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 ont-
wikkelen 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  

Jessica :  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!  Met vriendelijke groet, Jessica 

      Verjaardagen Dagopvang  

 

 

 

          Verjaardagen dagopvang  
Lukas             6 juli               4 jaar      

Stijn                  14 juli             3 jaar          

Emma                9 juli               3 jaar                           

Tom                 27 juli                3 jaar                                       

Izzy                  23 augustus     3 jaar                        

Arsema           27 augustus     2 jaar  

           Verjaardagen Peuters 

Mila                10 juli             3 jaar  

              Verjaardagen BSO  

Zoë                  3 juli              7 jaar 

Kato                9 juli               6 jaar 

Nina              20 juli               8 jaar 

Evelijn        10 augustus       8 jaar 

Rebecca     25 augustus       8 jaar  

 

  

 

 


