Nieuwskrant het Peuterpaleis juli - augustus 2020
Leuke uitspraken van de kinderen
We hebben weer genoten van uitspraken van jullie kids.
Hier een aantal leuke uitspraken
Thijs van K: Wij zingen altijd voor het fruit eten een liedje,
Thijs heeft hier zijn eigen versie op gemaakt ; Appel, poep,
banaan, citroen, weet je wat we nu gaan doen...
Thijs van K: Ik heb een muntje muntje snoepje (een pepermuntje)
IIia: Toen ik vroeger groot was, was ik een zoeker op een vulkaan. juf: hoe weet je dat? IIia: Omdat ik daar was met mijn
vader en toen gingen we daarheen.
Juf tegen Jef: kijk we hebben nieuwe blokken, wil je daar
mee bouwen? Jef, juf ik vind ze lelijk, want ik wil er niet mee
spelen.
Bijna zomervakantie..
Maandag 20 juli begint de vakantie tot vrijdag 28 augustus.
Maandag 31 augustus hopen wij jullie (bijna) allemaal weer
te zien.
Want we gaan ook afscheid nemen van een aantal kinderen.
We hebben al afscheid genomen afgelopen maand van Elisa
en Hanin. Na de vakantie nemen we ook afscheid van
Angelo. Zij gaan allemaal elkaar weer zien in de kleuterklassen van de Nobelaer.

Vertrek Nienke
Inmiddels heeft Nienke alle ouders al op de hoogte gebracht ; helaas
gaat zij het Peuterpaleis verlaten. Nienke werkt ook op de peutergroep op de locatie aan de Emmastraat en merkte al langer dat het
werken op 2 locaties wel erg veel drukte met zich mee bracht. Zij
heeft er voor gekozen om na de zomervakantie op 1 locatie te gaan
werken.
Nienke zegt nog even gedag ; “Ik ga jullie ontzettend missen.
Met veel plezier ging ik maandag en donderdag naar de Nobelaer toe
om jullie op te vangen om samen met jullie te spelen, te zingen, te
knutselen en te lachen.
Vooral de kring draaien met jullie vond ik echt fantastisch.
Jullie fantasie is zo groot en we kwamen van het ene onderwerp in
het andere. Bedankt voor de fijne tijd.
Ook ouders bedankt voor al het vertrouwen Gelukkig blijft juf Isca
wel bij jullie en komt er weer een nieuwe lieve juf bij”.
In week 29 - op maandag 13 en donderdag 16 juli - zal Nienke
afscheid nemen van iedereen!

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.

Verjaardagen

Jayson

21 augustus

3 jaar

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

