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NEEM EEN KIJKJE!
NIEUWS

WIST U DAT?

VERJAARDAGEN

Juf Ingrid geniet op het moment van haar zwangerschapsverlof en hoopt in september haar eerste kindje
te verwelkomen. Ze heeft ons al verklapt dat het een meisje is. We wachten het in spanning af.

Finn en Sophie R. zijn al weer zo groot dat ze binnenkort naar de Wachtertjes gaan. Momenteel mogen ze
af en toe al een beetje wennen daar. Hun middagdutje doen ze al bij de Wachtertjes. Ze zijn er klaar voor
en we gaan ze missen.

Juf Floor heeft ons verlaten en we wensen haar veel succes!

KROONTJES

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.

NIEUWS



VERJAARDAGEN

MATZ
JELTE
FLORIS
LARS
TROY 
JOB

3 SEPTEMBER
6 OKTOBER
9 OKTOBER
21 OKTOBER
27 OKTOBER
27 OKTOBER

WACHTERTJES KROONTJES
KES
ROSIE
JACK
YARA
GIJS
JASMIJN
ROEL
JINTHE

1 SEPTEMBER
7 SEPTEMBER
9 SEPTEMBER
24 SEPTEMBER
24 SEPTEMBER
3 OKTOBER
8 OKTOBER
10 OKTOBER

Janet heeft ons inmiddels verlaten
Jelte, Floris, Lars, Troy, Jayson en Job 4 jaar worden en ons dus gaan verlaten. Wij wensen jullie heel
veel plezier op de basisschool. Sommige hoeven we natuurlijk niet helemaal te missen, want jullie komen
nog gezellig spelen op de BSO
Noah, Finn, Sophie, Thijs, Fayèn en Marije gaan starten op de peutergroep 'De Wachtertjes' Welkom
allemaal!!
Vosse een gezellige kletskous is
Lewis graag klusjes doet net zoals 'Bob de Bouwer'
Lauren graag in het keukentje speelt en dan allemaal lekkere dingen maakt voor de juffen
Matz graag buiten speelt en dan het liefst rijdt op de grote blauwe tractor

WIST U DAT?
WACHTERTJES

Marije ineens duidelijk gaat babbelen en dat we dat erg leuk vinden en de juffen er soms stil van
worden, omdat ze dan verbaasd zijn
Roel tijdens het fruitliedje (appel, peer, banaan citroen...) enthousiast meezingt en dit aanstekelijk werkt
Rosie al dapper rond kruipt op de groep en zich optrekt overal waar ze kans krijgt
Yara regelmatig met haar vingertje alles aanwijst, vooral in de lucht en we dan toch kijken
Leon grote broer is geworden en daar wel een beetje aan moet wennen
Dat er 2 nieuwe kindjes, Evi en Nova Lynn, zijn gestart op onze groep en de meeste van ons dit reuze
interessant vinden. Ze zijn dan ook erg schattig!

KROONTJES

EVEN VOORSTELLEN
Beste ouders/verzorgers,
 
Mijn naam is Fleur de Graaff. Vanaf 1 september zal ik beginnen binnen de organisatie. Ik ben een
echte "overkanter", maar binnenkort verhuizen mijn vriend en ik naar Herkingen. Het is voor mij een
uitdaging om de kinderen te helpen met hun ontwikkeling en hierbij de visie van Het Kinderpaleis toe
te passen.
 
Ik kijk ernaar uit om binnen Het Kinderpaleis aan de slag te gaan en met liefde voor u en uw kind
klaar te staan.


