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De drukke dagen zijn weer achter de rug en 2021 is begonnen. We hebben 2020 afgesloten met een 
leuke sintfeest. We hebben een parcour afgelegd, pakjes in de schoorsteen gegooid en leuke ca-
deautjes gekregen van de pieten. Met kerst hebben we ook leuke dingen gedaan, geknutseld en 
lekkere dingen gegeten zoals, eierkoeken, poffertjes met ananas, knakworstjes in bladerdeeg etc. 
We gaan er weer een mooi jaar van maken, en hopelijk wordt alles snel weer zoals het was.  
Wij wensen iedereen een gezond en gelukkig nieuwjaar toe! 
 
Boekentip 
‘Kom uit die kraan!!’ 
In dit boek speelt Bart de hoofdrol. Hij kijkt graag bij de bouw en er zijn verschillende machines die 
hij kent. Maar op een dag krijgt hij een taak van de werkmannen, namelijk dat niemand op de bouw-
plaats mag komen. Dan komen er 2 jongens die Bart uitdagen. Daarna gebeurt er vanalles op de 
bouwplaats. Maar niet alleen op de bouwplaats. Want alles wat Bart op dat moment doet, doet hij 
met een reden.  
Wat ik zo leuk vind aan dit boek is dat als je het boek voor de eerste keer voorleest,  je niet gelijk ziet 
dat er een tweede verhaal doorheen zit. Daar komt je op het einde achter door wat Bart zegt. Als je 
dan weer opnieuw het boek lees en de afbeeldingen gaat bekijken, zie je ook echt 
het tweede verhaal. Dan snap je gelijk waarom Bart in de kraan zit. 
Veel leesplezier! 

Groetjes Babet 

 

Verjaardagen

 

Hannah      7 januari     1 jaar 
Ryan   17 januari     1 jaar 
Jack   17 januari     4 jaar  
Novalee   18 januari     4 jaar  
Sven         18 januari     4 jaar 
Novalee   18 januari     4 jaar 
Zoë           19 januari     1 jaar 
James    21 januari     2 jaar 
Matthieu 27 januari     4 jaar 
Aron         28 januari     1 jaar 
Daar R.      3 februari    2 jaar 
Khalil         7 februari    4 jaar 
Floris     9 februari    4jaar  
Roos   10 februari    4 jaar  
Jayden  14 februari    4 jaar 
Vik           28 februari    1 jaar  
 
 

  

 

 

Allemaal een fijne verjaardag! 

 

 

 

 

Wist u dat: 

 
Sven, Novalee, Matthieu en Khalil naar de basisschool gaan. 
Gianni en James van de elfjes nu Guppies gaan worden. 
Tijn, Jort, Silke en Daan H. de groep inmiddels lopend verken-
nen. 
Noor altijd gaat lachen als je naar haar kijkt. 
Vik overal aan gaat staan 
Noé, Ryan, Thijmen, Melle, Liv, Cataleya onze nieuwe Efljes 
zijn. 
James en Gianni vanaf februari bij De Guppies gaan spelen. 
Vera, Liyo en Bram in januari bij De Dwergen gaan spelen. 
Nynke iedere ochtend al zelf door het raam klimt, zoveel zin 
heeft ze om te komen spelen. 
Haylee de oren van onze hoofden af kletst, ze heeft altijd wel 
iets te vertellen!  
Kris heel erg lief kan lachen. 
Luuk al om kan rollen van zijn rug naar buik en terug!  
Beau bijna alle dieren geluiden uit de boeken al kent bij ons. 
Lisa is onze nieuwe stagiaire en is hier op woensdag, donder-
dag en vrijdag.  
Raff er een broertje of zusje bij krijgt? 
Riva een broertje heeft gekregen? 
Hugo vaak op zijn eigen fiets naar het Kinderpaleis komt? 
Jack alles kan vertellen over windmolens en elektriciteit?  
Dat Kai en Jay dikke vrienden zijn? 
Jack en Novalee naar de basisschool gaan in januari? 
En Floris, Jayden en Roos gaan in februari naar de basis-
school?  
Dat Jolein een hele goeie poppenmoeder is? 
En dat Bjorn een broertje krijgt? 

 Nieuws! 

Tarieven 2021 

Per 1 januari 2021 gaan de nieuwe tarieven in voor uw kinderopvang kosten. 

Vergeet u dit niet te wijzigen bij de belastingdienst!  

Stagiaires 

Ook dit schooljaar hebben wij weer een aantal sta- 

giaires  aangenomen. 

Lisa ( wo, do en vr) loopt stage op de Elfjes, Shannen (ma, di en wo) op de 

Guppies en Mégan (ma, di en wo) op de Dwergen. 

Wij wensen hun een leuke en leerzame tijd toe bij Het Kinderpaleis!  

Vakantiekaart  

Ieder kind bij de dagopvang en bij de BSO inclusief schoolvakanties heeft in 

Januari 2021 weer een nieuwe vakantiekaart. De kaart is geldig t/m 31 

december 2021. Deze vakantiekaarten zijn in het beheer van de groep waar 

uw kind opvang afneemt. De vakantiekaart is voor ieder kind hetzelfde 3 

weken per jaar naar rato van de dagen dat uw kind opvang afneemt. Voor 

kinderen die op 2e paas en pinksterdag komen , krijgen er nog 2 dagen bij en 

die op Koningsdag/Hemelvaartsdag komen nog 1 dag erbij. De vakantiekaart 

kan over het gehele jaar gebruikt worden. Dit is altijd in overleg met de 

medewerkers van de groep die kijken of er op de aangevraagde dag plaats is 

in de groep van uw kind. We merken dat er aardig wat ouders zijn die in 

november en/of december de vakantiekaart nog willen besteden en dit niet 

altijd meer mogelijk is en dan teleurgesteld zijn. Ons advies is dan ook om 

niet tot het laatste moment te wachten om de vakantiekaart in te zetten. Wij 

willen u er op attenderen dat het een service is en geen recht. 

Voorstellen personeel 

Mijn naam is Jacqueline Hoekman, ik ben geboren en getogen in Oude-Tonge 

en woon nu al 15 jaar in Goedereede. Ik houd van de zee en van natuur, dus 

ik ben een gezegend mens. Ik woon samen met mijn dochter van 16 en onze 

kater, een zwerfkat die aan kwam lopen en besloot bij ons te komen wonen. 

Ik ben 51 jaar en ben van beroep Sociaal Pedagogisch Hulpverlener en 

yogadocente. Ik heb vooral werkervaring in de GGZ, maar heb gemerkt dat ik 

houd van werken met kinderen vanwege hun puurheid. Daarnaast vind ik het 

fijn om een rol te mogen spelen in het leven van de volgende generatie. Mijn 

hobby’s zijn yoga, dansen, wandelen, tuinieren en eten met vrienden. Reizen, 

dierentuinen bezoeken en mensen observeren vanaf een terras behoren, 

normaal gesproken, ook tot mijn lievelingsbezigheden. 

Vanaf medio januari werk ik in de Flexpool van het Kinder-

paleis.  

Puk nieuws! 
 
Wij gaan beginnen met het thema: 
Welkom Puk! 
 

Introductie Een nieuw speelkameraadje 
Ontdekken Waar? O, daar! 
Hoek  Een gezellige huishoek 
Bewegen  Volg de draad 
Spel  Let op! Daar ligt een prop 
Verzorging  Puk moet plassen 
Knutselen Een echt kunstwerk 
Spel  Wat een schoon plein! 
Kring  We ruimen alles samen op 
Voorlezen 1 Trek je jas maar uit, Tom 
Voorlezen 2   Trek je jas maar uit, Tom 
Afsluiting  Wat een rommel! 
 
  

Liedje: 

Wij maken een kringetje van jongens en van 
meisjes 
We maken een kringetje met elkaar 
Hallo … ,hallo …, hallo …., hallo …. 
Bij de hand, bij de hand ,pak je vriendje bij de 
hand 
Bij de hand , bij de hand , pak je vriendje bij de 
hand 
 

 

 

 

Via het ouderportaal houden we u op de 
hoogte welke activiteit uw kind(eren) heeft 
gedaan en de inhoud van deze activiteit.  


