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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.

Ondanks dat het buiten nog niet echt zomer
is maken wij er een zomers sfeertje van bij de
Elfjes. We zijn druk bezig met knutselen voor
de zomer, we hebben aardbeien en
ananassen geknutseld ook hebben we een
mooie vissenkom gemaakt zodat de kinderen
er mooie visjes in kunnen kleuren. De
kinderen genieten van het nieuwe speelgoed
wat we binnen hebben gekregen. Zodra het
kan zijn we buiten te vinden, we spelen met
de grote ballen, hoepels en we hebben een
mooie babybox waar de kleintjes kunnen
genieten. Vanaf augustus verwelkomen we
Bertina als onze nieuwe collega. 



VERJAARDAGEN

BO
LEWIS
TIJN
OWEN
MEES 
MATS

10 SEPTEMBER
21 SEPTEMBER
26 SEPTEMBER
11 OKTOBER
12 OKTOBER
23 OKOTBER

GUPPIES

BOBBIE
JAYLANO
NOÉ
NIENE
KHALED
ARCHIE
MAX

13 SEPTEMBER
19 SEPTEMBER
21 SEPTEMBER
13 OKTOBER
14 OKTOBER
23 OKTOBER
30 OKTOBER

ELFJES

TIEBE
INDI
JUF BABET
MOOS
JESSE
KHOÉ
LIYO
JESSE

7 SEPTEMBER
8 SEPTEMBER
19 SEPTEMBER
7 OKTOBER
10 OKTOBER
17 OKTOBER
19 OKTOBER
20 OKTOBER

DWERGEN

WIST U DAT?
GUPPIES

Mees alweer 4 jaar wordt en naar de basisschool
gaat
Prietpraat van Mees: Mees vind uitjes niet lekker,
maar naar het theater gaan wel leuk
Tijn graag buiten fietst
Daan H alle namen van de kindjes kent
Silke en Evi graag op tafel klimmen op de puzzels op
te ruimen
Evi P naar iedereen lacht 
James zo graag een moeilijke puzzel van het
jongentje en meisje doet
Thomas wel een puzzel maakt van 50 stukjes of
meer
Noor graag van glijbaan gaat

ELFJES
Ryan heel goed kan dansen als wij liedjes zingen
Cataleya klapt in haar handen bij het liedje 'klap
eens in je handen'
Luuk al echt op zijn manier terug kletst naar ons
Kris buiten spelen erg leuk vindt
Melle heel goed aan het oefenen is om te zitten
Liv heel graag komt kroelen bij ons
Noé verven erg leuk vindt
Daan al van zijn buik naar zijn rug kan draaien
Mick altijd naar ons zwaait als hij gaat slapen
Max zichzelf al overal aan kan optrekken 

DWERGEN
Babet vakantie heeft in week 37 en 38
Jet vakantie heeft in week 39 en 40
Jackie na een week vakantie zindelijk
terugkwam
We na de zomervakantie gaan starten met
het nieuwe thema van Puk 'Ik en mijn familie'
Dat Gijs heel erg van liedjes zingen houdt
Dat Jesse M en Tiebe dikke vrienden zijn
We afscheid nemen van Indi, Nikki en Sem. Zij
worden 4 jaar en gaan naar de basisschool
Maar wij ook weer nieuwe kinderen in de
groep krijgen van de Elfjes
Dat Nila, Haylee en Jackie beste
vriendinnetjes zijn
Thijmen heel goed kan voetballen


