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NIEUWS
Onze jaarlijkse studiemiddag staat gepland op
woensdagmiddag 13 oktober. Vanaf 12.30 uur zijn we
gesloten. U dient zelf zorg te dragen om uw kind uit
school te halen die dag.

9 april 2022 bestaat Het Kinderpaleis 12 ½ jaar. We willen
dit graag met alle kinderen en ouders vieren. Reserveert
u deze dag alvast in uw agenda!

In 2022 zullen de tarieven gaan wijzigen. U zult hier
binnenkort verder over ingelicht worden via de mail.

In heel Nederland kampen alle
kinderopvangorganisaties met personeelstekorten. We
zijn sinds kort aangesloten bij een uitzendbureau
waarvan wij pedagogisch medewerkers kunnen inhuren.
Mocht u onverwachts een onbekend gezicht tegen
komen op de groep van uw kind dan kan dit een
uitzendkracht zijn. Uiteraard streven wij ernaar om het
zoveel mogelijk met onze eigen medewerkers op te
lossen.BIJZONDERHEDEN

Wat vinden de juffen het gezellig dat jullie weer naar binnen mogen komen! Even voor de duidelijkheid
nog wat dingen op een rijtje: - Max. 2 ouders op de groep. De 3e, 4e ouder ect. graag even op de gang
wachten 
- Houdt de overdracht kort 
- Bewaak de 1,5 meter afstand 

Op de kast bij de keuken staan bij het brengmoment 2 bakjes. Wij willen jullie vragen om in het grijze
bakje de flessen en evt. verse groentehap te doen en in de witte bak de voedingstorentjes en evt. andere
voeding.



VERJAARDAGEN

PIETER
WILLIAM
VERA
ANNE
MACI
NIKA

7 SEPTEMBER
14 SEPTEMBER
17 SEPTEMBER
27 SEPTEMBER
1 OKTOBER
1 OKTOBER 

PEUTERGROEP

JONAS 
THOMAS
KAREL
EMELY
HESTER
NOAH
NIJAT

4 SEPTEMBER
7 SEPTEMBER
3 OKTOBER
8 OKTOBER
12 OKTOBER
16 OKTOBER
31 OKTOBER

BSO

BABYGROEP

JESSICA
GOOS
ELIN

4 SEPTEMBER
8 SEPTEMBER
28 OKTOBER

ZOMER
Nog heel even en dan is de zomer alweer
voorbij. Helaas was het wisselvallig weer,
maar we hebben van de zon genoten. We
waren zoveel mogelijk buiten en hebben
ook van de regenachtige dagen, gezellige
dagen gemaakt.

THEMA'S 
PEUTERGROEP 
Puk: 'Wat heb jij aan vandaag?'
De kinderen kijken in dit thema naar hun eigen kleren en
spelen met verschillende kledingstukken. Ze maken
kennis met de verschillende kenmerken van kleren en
praten hierover. Ze passen kleren aan en kiezen kleren
uit. We hebben allerlei leuke activiteiten rondom dit
thema en sluiten af met een modeshow.

BSO
Het was een heerlijke vakantie. We hebben allerlei leuke
uitstapjes gedaan. Naar de Binnenmaas, Hof
Poppendamme, een mooie rit met een stoomtrein, naar
het strand en een feestweek! Verder hebben we rondom
het thema Nederland heel veel leuke dingen geknutseld en
gespeeld. Typisch Nederlandse huisjes gemaakt, de
domtoren gebouwd en getekend, allerlei spelletjes
gedaan, heel veel buiten gespeeld . Regelmatig een
picknick en veel lekkere dingen gegeten. Iedereen heeft
ontzettend genoten!

BABYGROEP
Het thema ‘Oef wat warm’ is alweer afgerond. De kinderen
hebben ijsjes gekleurd, zonnetjes geverfd en teenslippers
gemaakt. Ook werd er een bak met water op tafel gezet
waarin de kinderen eendjes mochten gooien. Ook buiten stond
er zo af en toe een bak met water, waarin heksensoep werd
gemaakt. Na de zomervakantie start het nieuwe thema ‘Wat
heb jij aan vandaag?’ We zullen met de kinderen kijken welke
kleren ze aan hebben en welke kleuren en patronen te zien
zijn op hun kleding. Jullie zien de foto’s verschijnen op het
portaal!

WIST U DAT?
Sieb in de Bumbo al heel goed kan zitten
Lucy los kan lopen
Amara per 6 september over gaat naar de peutergroep
Pieter per 16 september over gaat naar de peutergroep
Mink, het broertje van Goos, per oktober bij ons komt
spelen
Adam en Benjamin per september starten
Sev, het broertje van Ryv, per september bij ons komt
spelen
Nova heel graag liedjes zingt en los kan zitten 
Tim altijd vrolijk is en naar iedereen uitbundig lacht 

BABY'S 


