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Bijna zomervakantie…
De maand juni is alweer voorbij en juli komt er alweer aan! Dat betekent dat de zomervakantie
bijna voor de deur staat. Wij zijn blij dat de kinderen weer allemaal mogen komen na de
afgelopen rare tijd. Natuurlijk blijven we wel de richtlijnen aanhouden, maar de gezelligheid en de
BSO-kinderen misten we heel erg.
Thema
Afgelopen weken hebben we gewerkt met het thema ‘’Overal water’’. In dit thema ging het niet
alleen over water uit de sloot en de zee, maar ook hoe dat we respectvol om gaan met de natuur. Zo hebben we geleerd dat als er te
veel rommel in de zee komt, dat de dieren hierdoor niet fijn meer in de zee kunnen leven. Daarnaast hebben we n.a.v. dit thema een
gave rap gemaakt met een aantal kinderen, heerlijk gedanst op muziek over water, en zelf een dans ontwikkeld! Heel tof om te zien hoe
de kinderen dit allemaal doen.
De komende weken zal het best vaak erg warm worden, ook de afgelopen weken waren het soms tropentemperaturen!
Daarom hebben wij lekker veel watergevechten gehouden dit vonden de kinderen erg leuk. Als het nu weer eens zo warm wordt mogen
de kinderen gerust in hun tas, als ze dat willen, hun zwemkleding meenemen zodat de gewone kleding droog kan blijven. Na ons watergevecht moesten de kapotte waterballonnen natuurlijk worden opgeruimd. En om dit wat leuker te maken hadden wij een wedstrijd
bedacht. Wie de meeste waterballonnen heeft opgeruimd krijgt één extra soepstengel. De speeltuin was toen zo opgeruimd!

Atelier:
De kinderen konden ook kiezen om naar het atelier te gaan.
In het atelier hebben we een schilderij gemaakt.
Eerst hebben we het canvas doek met groene en blauwe verf geverfd om
vervolgens een snorkel en duikbril uit te knippen.
Voor het verven hebben we nog een mooie foto gemaakt.
Deze heeft de juf uitgeprint en de kinderen mochten hem zelf uitknippen.
Toen de verf droog was hebben ze de foto op het canvas geplakt en de snorkel
en duikbril op de foto geplakt. Nu leek het net of de kinderen in de oceaan aan het snorkelen
waren! De canvas doeken zijn erg mooi geworden.
Ook hebben we mooie zeemeerminnen gemaakt met wc rollen.
Kortom het waren weer hele gezellig en warme weken!

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 GoereeOverflakkee 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 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.
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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

