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De afgelopen weken hebben we ons op de babygroep bezig gehouden met het thema Regen.  We 
lazen het verhaal van Masja wil regen en de kinderen hebben leuke knutsels gemaakt. Ook heb-
ben we het Sinterklaasfeest gevierd op de groep. We hadden wat lekkers bij de boterham zoals 
een broodje knakworst en pannenkoeken. We hebben Sinterklaasliedjes gezongen en de kinderen 
waren erg lief geweest, want ze hadden allemaal pepernoten en een cadeautje in de schoen 
gekregen. We gaan nu richting de kerst en we hebben een mooie kerstboom samen opgetuigd 
met mooie zilveren versiering en de rest van de groep in kerstsfeer omgetoverd met lampjes, 
engeltjes en reuze kerstballen. Ook hebben we Puk als kerstman omgetoverd. We nemen deze 
maand afscheid van  Matz en Lewis, zij gaan in januari over naar de Wachtertjes. We hebben 
gelukkig ook weer nieuwe baby´s mogen verwelkomen waaronder Jack, Rosie en Yara. En in 
januari komen er nog een aantal bij! 

Wat een heerlijke drukke maand hebben we achter de rug op de Wachtertjes. En wat vliegt de 

tijd voorbij. We hebben afscheid genomen van een aantal kinderen. Jef, Yax,  Eline en Jayden zijn 

(bijna) 4 en gaan naar de basisschool.  Gelukkig zijn er ook nieuwe kinderen gestart. Vanuit de 

Kroontjes is Iris overgekomen en gelijk in het nieuwe jaar begint Lewis en  Matz bij ons op de 

groep en in februari komt Davina ook gezellig bij ons spelen. Ook gaan we weer starten met een 

nieuw thema van Puk: Dit ben ik.  We gaan ons vooral bezighouden met wie ben ik en hoe zie ik 

eruit. Ben ik een meisje of een jongen? Welke kleur ogen/haar etc heb ik?  We kijken naar onze 

lichaamsdelen en kijken wat we benoemen en wat we er mee kunnen doen.  Ook zullen er leuke 

hoedjes, sjaaltjes en andere verkleedkleren op de groep komen zodat we ons kunnen verkleden 

en dat natuurlijk kunnen bewonderen in de spiegel. Mochten jullie nog een leuke stropdas, een 

hoedje, een zonnebril of iets anders thuis hebben voor onze verkleedhoek dan nemen wij dat 

graag in ontvangst.  

Verjaardagen 

 

Jayden     7 januari  4 jaar  
Eline   16 januari 4 jaar 
Hadassa 15 februari 1 jaar 
Olivia   15 februari   2 jaar 
Fedde   16 februari   2 jaar 
Leyton  18 februari 2 jaar 
 

Allemaal een fijne  verjaaardag! 

 Wist u dat  

Je ook auw aan je broek kunt hebben volgens Daan 
Diezelfde Daan een politie auto nadeed en wij vroegen: ´Ben je de politie?´  
´Nee juf ik ben een Pjiewer.´ 
Wist u dat Cathelijn en Thijs inmiddels hun eerste stappen los hebben 
gezet en Juda druk aan het oefenen is met het nieuwe loopwagentje op de 
groep. 
Gijs dol is op soepstengels en als hij de kans krijgt, ze zelf gaat halen in de 
keuken en ze dan  ook deelt met de andere kinderen. 
Riff zijn nieuwe stopwoordje ´aai´ is en dit bij elke baby in de praktijk 
brengt. 
Lucas een hele goede hulp is en het leuk vindt om de leidsters te helpen 
met de vaatwasser uitruimen de was in de machine doen. 
Kane het een leuk spelletje vindt om overal overheen te klauteren en 
zichzelf dan wel eens in een lastige positie manoeuvreert en dan gered 
moet worden door de leidsters. 
We erg balen van het feit dat we weer dicht moeten en we alleen noodop-
vang mogen aanbieden. 
We de kinderen die de komende weken niet naar de opvang komen, erg 
zullen missen. 
We jullie ondanks deze vervelende periode een fijne kerst en een goede 
jaarwisseling toe willen wensen. Pas goed op jezelf en op elkaar! 
Fleur als een echte juf de kring naspeelt.  
Jasmijn graag creatief bezig is en dus erg van knutselen houdt.  
Floris al goed Engels spreekt.  
Shane een echte 'Bob de Bouwer' is en hij vaak met gereedschap in de 
weer is.  
Amelie het liefste een hele dag door zingt en danst.  

Luuk een leuke uitspraak deed 'Ik ree gewoon door red'   .  
Thomas het erg leuk vindt om met de grote blokken te spelen en al goed 
een huis kan bouwen.  
 

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 

Eline begint 6 februari  met haar stage op de Kroontjes. U  komt Eline 

tegen op di, wo ,do en vrijdag..  

Jara  is inmiddels  een bekend gezicht op de Wachtertjes. 

 

Voorstellen nieuw oudercommissielid 

 

Hallo allemaal,  
Via deze weg wil ik mij graag voorstellen aan jullie. Mijn 
naam is Jill van Wevering en sinds juni 2020 woonachtig 
in Oude-Tonge met mij man Dominique en twee 
kinderen Semm (5) en Finn (1,5) Hiervoor waren wij woonachtig in Ridder-
kerk, maar gezien het daar steeds wat drukker werd zijn wij op zoek 
gegaan naar een andere mooie en rustige plek. En deze plek hebben wij 
dus gevonden in de Molenpolder waar we met heel veel plezier wonen. 
Onze kinderen maken gebruik van de opvang Het Kinderpaleis en tijdens 
de inschrijving is mij gevraagd of het mij leuk leek om deel te nemen in de 
OC. Dit leek mij erg leuk, omdat ik graag betrokken ben bij de opvang van 
de kinderen. Zo blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen en kun je je 
steentje bijdragen.  
 
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 puur-
heid. 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 Kinderpaleis.  

  

 

 Puk nieuws! 

I N L E I D I N G  

In het thema’ Dit ben ik! ‘staat het lichaam centraal. 

De kinderen kijken naar de verschillende delen van 

het lichaam, wat je hiermee kan doen en praten 

hierover met elkaar. Ze gaan bijvoorbeeld tanden-

poetsen, ruiken met hun neus en zichzelf in de 

spiegel bekijken. 

A c t i v i t e i t e n  

H e t  g e z i c h t  v a n  P u k  

L e k k e r  w a s s e n  

R u i k t  h e t  l e k k e r ?  

T i k t a k ,  t i k t a k  

V a n  t o p  t o t  t e e n  

W a t  v o e l t  m i j n  v o e t  

A p e n e i l a n d  

B e n  j e  b o o s ?  

E e n  m o n d  v o l  t a n d e n  

T r o m p i e  w i l  s p e l e n  

L a c h  e e n s  n a a r  h e t  v o g e l t j e  
 

 

 

 

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


