
    Nieuwskrant Dagopvang Oude-Tonge juli-augustus 2020 

Nieuws van de Dagopvang groepen  

Wat fijn dat afgelopen maand alle kinderen weer mochten komen spelen. Dat 

was natuurlijk even wennen na drie maanden thuis, maar dat heeft iedereen 

super goed gedaan. We waren trots op de kinderen!!  

We zijn gelijk van start gegaan met het nieuwe thema 'Oef wat warm'.                                                                                                                

Het thema is erg toepasselijk bij het weer, we doen onder andere activiteiten 

met ijsblokjes waardoor de kinderen kennis maken met warm en koud.                

We voelen en proeven. Met dit lekkere weer zijn de kinderen veel buiten, we 

spelen met water. Ook de baby's voelen met de voeten in het water.                            

Bij mooi weer hangen De Kroontjes een brief aan de deur dat we aan het buiten-

spelen zijn. We merken dat veel ouders bij de voordeur blijven bellen maar die 

horen wij buiten niet. U kunt uw kind aan de andere kant bij het buitenspeelplein 

ophalen.  

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 tem-
po 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  

 

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 wer-
ken!  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 vriendin-
nen in het weekend.  

Tot ziens!  Met vriendelijke groet, Jessica 

      

 

 

 

           

     Verjaardagen  
 
Fayen  7 juli               1 jaar-

Thijs   17 juli    1 jaar          

Zoë   29 juli  1 jaar         

Kasper   10 augustus      1 jaar    

Jill en Riff   15 augustus 1 jaar  

Charissa   13 juli   4 jaar 

Jasmijn  3 augustus 3 jaar 

Jayson  21 augustus 3 jaar 

Jesse  24 augustus 4 jaar  

Tess  30 augustus 4 jaar  

Nieuws over de afgelopen periode.. 
In de afgelopen periode hebben we ,toen de eerste woelige tijd voorbij was, veel tijd kunnen besteden aan andere zaken.   

 
Naast een aantal kinderen op de noodopvang hebben we ook ;   

• Grondig opgeruimd en schoongemaakt. 

• Puk thema’s voorbereid voor 2020 

• Kijk observaties uitgewerkt. 

• Leuke activiteiten, voorleesverhalen en bewegingsoefeningen op facebook geplaatst. 

• Leuke paasmandjes en andere knutselactiviteiten bij kinderen aan de deur bezorgd 

• Moederdagcadeautjes voorbereid 

• Liedjes koffers gemaakt. 
Al met al een nuttige tijd maar we zijn nu wel blij dat alle kinderen er weer zijn! 
  


