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RONDJE NEDERLAND

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.

PRIETPRAATJES
Juf Femke: “jullie gaan eerst nog even
opruimen”.. Giovanny: ‘Ja maar we
hebben alleen maar in onze
verbeelding met elkaar gespeeld’. 
Femke (8 jr): “We hebben hier een
overdrEVAatje” – toen Eva blijkbaar
overdreef.
Eva tegen juf Martina: “Je bent echt
een pestkop”.. Martina verstond het
niet en vroeg “Huh? Vissenkop?”. Eva
barstte in lachen uit.
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WIST U DAT?
Nikki, Indi, Nouk, Matteo, Marciano, Mees, Jesse, Luuk komen per september/oktober bij ons op de
BSO spelen
Sommige meiden onze groep liever als turnzaal gebruiken
We hele stoere kinderen op de BSO hebben die het “laserparcours” in de zomervakantie goed
hebben doorstaan
Joyce heel vaak tegen de kinderen zegt: “het zijn zitzakken, geen loopzakken”
Joep de juffen heel vaak dingen over de natuur leert
Sanne, Fien, Janna, Indy, Veerle de bso hebben verlaten omdat zij al oud genoeg zijn. Wij zullen hun
gezelligheid gaan missen!



ZOMERVAKANTIE… RONDJE NEDERLAND…

In de zomervakantie stond het thema ‘Nederland’ centraal. Elke week ‘bezochten’ we andere
provincies. Voor iedere provincie hadden we activiteiten voor jong en oud. Als eerste gingen we
helemaal naar het noorden en ging het over de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Hier horen
natuurlijk de Elfstedentocht en de Martinitoren bij. Ook maakten we zelf groentesoep en aten we
knieperties. Uitstapjes hebben we gemaakt naar de Flipjes en de Buutenplaets. 

Vervolgens ging onze reis naar Overijssel en Gelderland. We hebben heel veel gewandeld deze week,
ons eigen vierdaagse feestje gevierd en speelden een Ik hou van Holland quiz. Het uitstapje naar het
Wilde Weide Speelbos kon door de regen helaas niet doorgaan, maar de Daltons vermaakten zich
goed bij Avontura in Oud-Beijerland. Een bezoekje aan een dierenpark hoort natuurlijk ook wel bij een
rondje Nederland, dus gingen we naar het Faunapark in Nieuwe-Tonge. 

Utrecht staat bekend om de Domtoren. In de gymzaal bouwden we een laserparcours en deden we
alsof we muisjes waren die door de Domtoren heen gingen klimmen. Het laserparcours was volgens
sommige kinderen ‘echt super vet!’. Op 3 augustus hielden we een ‘opschoondag’ en gingen de
Gelaarsde Katten met een vuilniszak en knijper op pad om de omgeving van de BSO een stukje
schoner te maken. We vonden heel wat afval! Die dag gingen de Daltons spelen bij de Vrouwenhof in
Roosendaal. Het uitstapje voor de Gelaarsde Katten die week stond gepland naar de Flierefluiter in
Dirksland. We hadden heel de speeltuin voor ons zelf! Oh ja, wat hebben we trouwens gelachen in het
toeristentreintje door Middelharnis. Wat een gehobbel! 

In de vierde week zochten we de Limburgse en Brabantse gezelligheid op. in plaats van een Limburgse
vlaai, maakten we kwarktaarten. Ook maakten we worstenbroodjes en deden we verschillende
proefjes. Skittles op een bord met water, schuim maken, colafontein en nog wat experimentjes met
water en olie. Omdat we deze week niet veel kinderen hadden, gingen we op extra uitstapje naar een
maïsdoolhof. Wat vonden de juffen het toch lastig! (luisterden ze maar wat beter naar de kinderen…).
Het was gelukkig super lekker weer, dus het uitstapje naar de Binnenmaas voor de Daltons ging door
en hier hebben ze fijn gespeeld en gepicknickt. Ook een rondje met een bootje mocht niet ontbreken. 

De vijfde week stond in het teken van Noord-Holland en de Waddeneilanden. We knutselden er op los
en begaven ons in de onderwaterwereld van de Waddenzee. Er werden wadslakjes geknutseld, maar
ook zeehondjes en kokkels. Het weer zat toch niet helemaal mee, dus gingen de Gelaarsde Katten naar
de Ballebak in Brielle in plaats van naar ’t Appeltje in Bergen op Zoom. Dit was uiteraard genieten!


