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VERJAARDAGEN

NIEUWSKRANT BSO OUDE-TONGE

SEPTEMBER/OKTOBER 2021

Ten eerste willen we de ouders en kinderen bedanken
voor de afgelopen tijd. Het was niet de leukste tijd om in
de bubbels te zitten. Al vonden sommige kinderen het
wel fijn. Voor ouders is het nog steeds niet bij het oude.
We hopen dat ouders snel weer naar binnen mogen en
dat we op een normale manier een overdracht kunnen
geven. 

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.

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.



VERJAARDAGEN

NOA
ZOË
SAAR
DAAN
DEAN

LARS A
SEMM
ROKSANA
RIVER
MILA
JUF VERA 

1 SEPTEMBER
7 SEPTEMBER
9 SEPTEMBER 
9 SEPTEMBER 
23 SEPTEMBER

6 OKTOBER
9 OKTOBER
19 OKTOBER
25 OKTOBER
30 OKTOBER
30 OKTOBERWEEK 1 FRIESLAND,

DRENTHE EN GRONINGEN
We begonnen de vakantie in Groningen en meteen met een uitstapje van de Schatkamer! We gingen
naar de Buutenplaets in Ooltgensplaat. Ook hebben de kinderen de Martini toren gemaakt. We reden
door naar Friesland om de Elfstedentocht te schaatsen (ow nee, te rennen!). De kinderen zijn alle dorpen
langs geweest. Woensdag gingen we op uitstapje naar de boerderij van juf Vera. De kinderen mochten
in de trekker zitten en de geit aaien. Op donderdag was het tijd voor iets lekkers, daarom aten we
Drentse Knieperties! Vrijdag hebben de kinderen moestuintjes gezaaid!

WEEK 2 OVERIJSSEL EN
GELDERLAND
Maandag waren we in Overijssel. Ze hebben daar
historische steden, daarom hebben de kinderen échte
Hollandse huisjes gemaakt. Dinsdag hadden we helaas
te slecht weer om te midgetgolfen, maar zijn we wel
naar A Seal geweest in Stellendam. Wat waren de
zeehondjes leuk! Op woensdag hadden we geen
kinderen, maar 2 honden Jessica en Rylee, Spiderman
Liam, Jace en Floris, een vlinder Lena en een echte
leeuw Roland! De Diamantjes zijn donderdag naar de
Flipjes geweest en de Schatkamer heeft een lekker ijsje
gehaald bij Pollies. Vrijdag hebben de kinderen samen
met de juf een high tea gehad.

WE REIZEN GEZELLIG SAMEN MET DE
KINDEREN VERDER DOOR NEDERLAND!

EEN RONDJE DOOR
NEDERLAND!
Op het moment van schrijven zijn we in de provincies
Flevoland en Utrecht aangekomen. Graag nemen we je
mee terug in de tijd naar het moment dat we uit de
bubbels gingen. Het thema Machtige Natuur was
afgelopen en alle Diamantjes en Schatkamer kinderen
zaten weer in hun eigen groepen. Voor de
zomervakantie hadden we even geen thema. Wel
hebben de kinderen de juffen geholpen met themaletters
voor Rondje Nederland. De letters zijn nu te bewonderen
op de blauwe wand beneden en boven op de ramen. Wat
zijn ze mooi geworden! En toen was het tijd voor de
zomervakantie! 


