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WIST U DAT?

VERJAARDAGEN

NIEUWTJES

THEMA WACHTERTJES
Momenteel werken wij op de groep aan het thema: Wat heb
ik aan vandaag. We bekijken elke dag even onze kleding.
Zijn het korte mouwen, lange mouwen, hebben we sandalen
aan. Zit er een rits of knopen aan onze kleding. Natuurlijk
letten we op patronen, lijnen, stippen en letters op onze
kleren. We leren een liedje dat gaat over gekleurde hoedjes:
1,2,3,4 gele hoed, gele hoed. 1,2,3,4 staat me dat niet goed?
Geel, groen, blauw, geel, groen, blauw, welke kleur past bij
jou? 1,2,3,4 de gele hoed staat goed. 

THEMA KROONTJES
De afgelopen maanden zijn we op de babygroep bezig
geweest met het thema; Ik ben kunstenaar. De kinderen
hebben prachtige knutsels gemaakt met verschillende
materialen zoals verf, wasco en plakken met lijm. Deze
kunstwerken zijn samengevoegd in een eigen portfolio en
meegegeven naar huis. Ook zijn de kinderen druk geweest
met een mooi cadeau knutselen voor papa voor Vaderdag
op zondag 20 juni. We hopen dat alle papa´s blij zijn met
hun geknutselde cadeau.  

DURF TE VRAGEN
Wat een heerlijk weertje hebben we al gehad
en er zullen hopelijk nog veel mooie dagen
komen. We spelen dan graag buiten.
Natuurlijk proberen we zoveel mogelijk in de
schaduw te spelen en met water als het
lekker warm is. Ook drinken we wat extra en
smeren we de kinderen in. Toch de vraag of
jullie je eigen kind bij mooi weer thuis ook zelf
willen insmeren. Zo zijn ze extra goed
beschermd en goed ruim van tevoren al
ingesmeerd. 



VERJAARDAGEN

LEWIS
JASMIJN
JAYSON 
DAVINA

26 JULI
3 AUGUSTUS
21 AUGUSTUS
28 AUGUSTUS

WACHTERTJES

KROONTJES
FAYÈN 
THIJS 
VEDA 
ZOË 
KASPER 
JILL 
RIFF

7 JULI
17 JULI
23 JULI
29 JULI
10 AUGUSTUS
15 AUGUSTUS
15 AUGUSTUS

De afgelopen weken is het prachtig weer geweest en de kinderen hebben hier heerlijk van genoten door
lekker te spelen met de watertafel en te spelen in de zandbak.  

Maandag 21 juni is de schoolfotograaf bij ons langs geweest en zijn de meeste kinderen op de foto
geweest. De kinderen zagen er allemaal heel mooi uit. Helaas waren er ook wat kinderen ziek. We wachten
in spanning af op het eindresultaat. 

We hebben ook weer afscheid genomen van een aantal kinderen die de oversteek hebben gemaakt naar
de Wachtertjes, dit zijn Fedde en Leyton. We wensen hun heel veel plezier bij de peuters. Ook hebben we
weer een aantal baby´s mogen verwelkomen op de Kroontjes waaronder Nathan, Xavi, Savi Beau, Sophie
en Mason. 

Met pijn in ons hart moeten we per 1 juli helaas afscheid nemen van onze collega Floor  Wij en de kinderen
zullen haar ontzettend gaan missen en we wensen haar veel succes en plezier met haar nieuwe baan! 

NIEUWTJES
KROONTJES

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!

Dat Fedde en Leyton in juni bij ons gestart zijn vanuit de
Kroontjes.
Troy grote broer is geworden van een zusje, Tess.
Dat Matilda thuis 2 kittens heeft en daar aan ons een
mooie foto van heeft laten zien.
Dat Jara onze stagiaire geslaagd is en dus klaar is bij
ons met stage lopen. En wij haar erg gaan missen. 

WIST U DAT?
WACHTERTJES

Nathan en Xavi al heel knap op hun buik kunnen
draaien, alleen terug draaien op de rug is nog een
uitdaging 😉 
Noah zichzelf bij naam noemt als hij iets wilt. 
Fayen een echte verzamelaar is en vaak over de groep
scharrelt met de armen vol speelgoed. 
Noud broem broem zegt bij elke auto die voorbij komt. 
Jasmijn gek is op popjes en de juf aan de hand
meeneemt en ´Kom mee´ zegt als ze wil dat je de ton
met popjes voor haar pakt van de kast. 

KROONTJES

NIEUWE COLLEGA
Megan Overbeeke komt per september stage lopen bij de Wachtertjes op
ma, di en woensdag.
Megan is al bekend binnen Het Kinderpaleis want het afgelopen jaar heeft
ze stage gelopen op onze locatie in Middelharnis.


