Nieuwskrant Peuterpaleis mrt/april 2021
Wist u dat:
Wij als psz leuke dingen posten op de facebookpagina van het
Kinderpaleis?
Dat er drie nieuwe kindjes (Jelle, Jace en Fenne) komen spelen,
en Charissa ook bijna.
We afscheid genomen hebben van Thijs V.K.
Wij weer heel blij zijn dat we open zijn, en we weer met elkaar
kunnen spelen!
We dit jaar weer nieuwe spullen en speelgoed krijgen?
We tijdens het thema Knuffels, onze knuffels elke dag mogen
meenemen.
De juffen jullie allemaal heel erg gemist hebben tijdens de lockdown?

Boekentip:
Beers dikke billen
Beer was aardig, Beer was goed,
De liefste beer die je ooit hebt ontmoet!

Vakantie:
Voorjaarsvakantie

Met een kleine bruine snoet,
en hele DIKKE beren billen!

2e paasdag
Meivakantie

O, nee! Beers DIKKE billen brengen hem in GROTE problemen!
Kan hij het weer goedmaken met zijn vriendjes?

Verjaardagen
Thijs V.K.
Maya
Marije

4 maart
30 maart
10 april

Moederdag
Tweede pinksterdag
Vaderdag
Zomervakantie

Puk nieuws!
(4)
(3)
(25)

Afscheid:
We nemen afscheid van Thijs V.K.
Hij gaat naar de kleuters toe! Heel
veel plezier en bedankt voor alle
leuke jaren!

Thema:
Door de lockdown en de sluiting van de psz
hebben we de eerste tijd niet kunnen werken
aan ons thema. Nu is er een nieuw thema en
dat is het thema Knuffels! De kinderen mogen elke dag dat ze komen hun knuffels meenemen naar de psz. U heeft ook een informatie brief meegekregen waarin u kunt lezen
wat we dit thema allemaal gaan doen. Bij dit
thema hoort ook een leuk opzegversje wat
we met de kinderen gaan oefenen de komende weken. Dit kunt u thuis ook oefenen met
uw kind(eren). Het opzegversje gaat als volgt:

Op je wang, in je nek, dat voelt gek!

Allemaal een fijne verjaaardag!

Kriebel, kriebel, knuffel, knuf
Op je oor, in je haar, dat
voelt raar!
Kriebel, kriebel, knuffel, knuf
Op je neus, in je hals, wat is
dat toch voor mals?
Een kusje hier, een aaitje daar,
Honderd knuffeltjes bij elkaar!

Het is dan leuk als u de lichaamsdelen ook
met uw kind(eren) benoemt en aanwijst.
Zodat de kinderen het ook herkennen op de
psz tijdens het opzegversje.

20 februari 2021 tot en met
28 februari 2021
5 april 2021
01 mei 2021 tot en met 16
mei 2021
09 mei 2021
24 mei 2021
20 juni 2021
16 juli 2021 tot en met 29
augustus 2021

Nieuws!
Vergoeding voor ouders die kinderopvangtoeslag
krijgen
Vanwege het coronavirus is Het Kinderpaleis in de
periode 16 december 2020 tot en met 7 februari 2021
gesloten geweest.
Voor de BSO wordt de sluiting na 7 februari ook vergoed.
Er is u gevraagd in deze periode de rekening van de
kinderopvang toch te betalen. Ook als er geen gebruik
van de noodopvang gemaakt is
Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan krijgt u uw eigen
bijdrage terug op basis van de ‘tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang’ (TTKO)
Hoe hoog is de vergoeding
De hoogte van de vergoeding hangt af van het aantal
kinderen, het aantal opvanguren en
uw verzamelinkomen.
U hoeft de vergoeding niet zelf aan te vragen
U ontvangt vanzelf een brief van de SVB waarin staat
hoeveel u krijgt.
Wanneer u deze brief krijgt en het bedrag ontvangt,
kunt u binnenkort lezen op de https://www.svb.nl/nl/
kinderopvang/met-toeslag
Uitgebreide informatie over de regeling en hoe het
bedrag wordt berekend leest u ook binnenkort op
deze website.
Zorg dat uw gegevens bij de Belastingdienst/
Toeslagen kloppen
Voor de berekening van de vergoeding krijgt de SVB
uw gegevens over de kinderopvangtoeslag van de
Belastingdienst/Toeslagen. Zorg daarom dat uw gegevens bij de Belastingdienst/Toeslagen juist zijn.

