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NEEM EEN KIJKJE!
WIST U DAT?

DURF TE VRAGEN

VERJAARDAGEN

BOEK IDEE

NIEUWTJES

WIST U DAT?
GUPPIES

Nouk, Tim en Jazz naar de basisschool gaan.
Daan R op de grote fiets past, en er het liefst altijd
op fietst als we buiten zijn.
Milan steeds meer gaat kletsen.
Liza het liefst aan de hand overal naar toe loopt.
Ahmed het ontzettend leuk vind om bij ons te komen
spelen.
Owen ook los kan stappen

ELFJES
Lotte het erg leuk vindt om in de bumbo te zitten.
Amelia altijd mooie haarbandjes in haar haar heeft.
Dean buitenspelen het allerleukste vindt.
Max het leuk vindt om bij de andere kinderen op de
grond te spelen.
Shay, Jelte en Loé onze kleinste elfjes zijn.
Niene het leuk vindt als er liedjes worden gezongen.
Bobbie en Khaled sinds kort ook bij De Elfjes spelen.

DWERGEN
Dat wij met het nieuwe Thema Puk is een kunstenaar
zijn gestart. Buiten wordt er al druk geschilderd met
water en kwasten. 
Wij heel erg van het zonnetje genieten en veel buiten
spelen. 
Dat Manu, Indi en Nikki alweer 4 jaar worden en naar
de basisschool gaan en ons gaan verlaten (we gaan
jullie wel missen hoor). 

DURF TE VRAGEN
Beste ouder(s)/verzorger(s), zou u misschien de jas
en tas kunnen voorzien van de naam van uw kind?
Zo is de kans klein dat er jassen en/of tassen
verwisseld of vergeten worden. Zeker nu ook de
vakanties er aankomen en er meer invallers op de
groep zijn. Dankuwel 😊. 

NIEUWTJE
Shannen Schuurman heeft het afgelopen jaar
stage gelopen bij Guppies en gaat haar laatste
leerjaar per september starten in de ochtend bij de
Elfjes en in de middag op de BSO in de Staver.
Shannen heeft zich al ontwikkeld tot een echte
pedagogisch medewerker en zal daarom in de
schoolvakantie invalwerk gaan doen op onze
locaties in Middelharnis.



BOEK IDEE
Ons favoriete voorlees boek is toch echt de Gruffalo. 
Het boek speelt zich af in een groot bos, waar een Muis woont. Er komen verschillende dieren langs
die de muis wel als een lekker hapje zien. Een vos, een uil en een slang. Maar... muis wil natuurlijk
niet opgegeten worden en hij verzint dat er een hele grote Gruffalo in het bos woont en alle dieren
gaan er als een speer vandoor. Hij maakt er steeds een grapje over, maar halverwege het boek
schrikt muis zich een hoedje. Want wie staat er ineens voor hem.. DE GRUFFALO! 
 
De reden waarom wij dit boek zo ontzettend leuk vinden is omdat het rijmt en er zit veel herhaling
in, waardoor het heel herkenbaar is voor kinderen. Wanneer je bijna aan het einde van de zin bent,
maken de kinderen de zin af. Mochten jullie het boek thuis al hebben, of nog willen aanschaffen,
dan wensen wij jullie veel lees en luister plezier. 

GRUFFALO

VERJAARDAGEN

JORT    
NOUK   
SILKE  
MILAN  
RYAN 
DAAN H.
TIM   
LIZA  
JAZZ

15 JULI
22 JULI 
24 JULI
25 JULI
19 AUGUSTUS
22 AUGUSTUS
25 AUGUSTUS
27 AUGUSTUS
29 AUGUSTUS

GUPPIES

CATALEYA
LUUK    
 LOTTE   
 KRIS  
LIV 

24 JULI
29 JULI
7 AUGUSTUS
11 AUGUSTUS
31 AUGUSTUS

ELFJES

MANU                  
JET                       
JAY                            
GIJS                      
INDI              
LIZ                        
NIKKI                          
DANAE
JOLEIN
BJORN

4 JULI
18 JULI
25 JULI
26 JULI
7 AUGUSTUS
10 AUGUSTUS
20 AUGUSTUS
25 AUGUSTUS
26 AUGUSTUS
31 AUGUSTUS

DWERGEN

NIEUWTJES
Beste ouders/verzorgers,

Graag stel ik mezelf aan u voor!
Ik ben Arinda Braber en ik ben 24 jaar. In mijn vrije tijd wandel
en hardloop ik graag en geniet ik van de natuur. Ook ben ik
graag met vriendinnen of familie op pad. Verder vind ik koken
en bakken erg leuk om te doen.

In 2018 ben ik geslaagd als Gespecialiseerd Pedagogisch
Medewerker op niveau 4. Door stages ben ik in het onderwijs
terecht gekomen en heb ik drie jaar op verschillende
basisscholen gewerkt als onderwijsassistent. Omdat ik de
jongere doelgroep begon te missen, ben ik opzoek gegaan
naar een passende baan als Pedagogisch medewerker en die
mocht ik vinden bij het Kinderpaleis. Ik heb enorm veel zin om
deze nieuwe uitdaging aan te gaan en ik hoop u snel te
ontmoeten!

Tot ziens bij het Kinderpaleis!

Hoi allemaal

Ik ben Bertina Spek. Vanaf 9 augustus kunnen jullie mij
vinden op de babygroep op de locatie in middelharnis. Ik
ben getrouwd met Gijs en samen hebben we 2 kinderen.
Zoë en Finn.

Per 16 juli komen wij in Sommelsdijk wonen en ik heb heel
veel zin om dit nieuwe avontuur aan te gaan. 

Tot snel!
Groetjes Bertina Spek 


