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NIEUWSKRANT DAGOPVANG

NEEM EEN KIJKJE!
NIEUWS
THEMA'S
WIST U DAT?
VERJAARDAGEN
EVEN
VOORSTELLEN!

NIEUWS
Kinderraad
De kinderraad van de BSO is gestart en de eerste
kinderraad vergadering is alweer achter de rug. In
de kinderraad zitten de enthousiaste: Jorrit, Benthe,
Leo Jack, Tessa,
Jaimy en Femke. De volgende kinderraad
vergadering is 18 januari 15:45-16:45.

Oudercommissie
wij hebben weer nieuwe Oudercommissie leden
mogen verwelkomen.
Voor onze locatie in Middelharnis bestaat de
Oudercommissie uit: Dane, Rianda, Sanne en Ailine.
In de bijgevoegde brief stellen zij zich nader aan u
voor.

Thema's
We hopen dat iedereen hele fijne feestdagen heeft gehad
met elkaar en we wensen iedereen een fijn Nieuwjaar!
Inmiddels is het nieuwe jaar alweer begonnen en de
vakantie is weer voorbij.
We gaan in het nieuwe jaar gelijk van start met het nieuwe
thema van Puk ‘Hatsjoe’. We gaan het dan hebben over
ziek zijn. Puk is ziek. De kinderen verzorgen Puk, gaan op
ziekenbezoek en brengen een bezoek aan de dokter in de
ziekenhoek. De ziekenhoek richten we in met allerlei
doktersspullen.

WIST U DAT?

DWERGEN

GUPPIES

Zoe G zo goed op de glijbaan kan klimmen en veel plezier
heeft om te glijden.
Daan R zo mooi kan kleuren en daar al de tijd voor neemt.
Vik zo blij wordt van samen zingen.
Isa zo goed kan klimmen.
Keenan trots is op zijn zusje ; Avery.
Ahmed graag handen wast.
Milan zich verstopt achter de kast en dat wij hem moeten
zoeken.
-ewis graag auto speelt met de kruk en daarbij bromt als een
motortje.
Mason zo heerlijk met de babygym kan spelen.

Dat Archie grote broer wordt.
Wij een stagiaire hebben, Naomi, op
donderdag en vrijdag.
Milan en Lukas naar de basisschool zijn
gegaan.
Wij een Springlab hebben, deze wisselen we
af met de locatie in Oude Tonge.

ELFJES

VERJAARDAGEN
ELFJES
HANNAH 7-1
RYAN
17-1
SHAY
26-1
JELTE 29-1
AMELIA 12-2
LOÉ
16-2

2 jaar
2 jaar
1 jaar
1 jaar
1 jaar
1 jaar

DWERGEN

GUPPIES
EVI P
ZOE G
JAMES
DAAN R
VIK

2-1
19-1
21-1
3-2
28-2

Kris & Jaylano nu stapjes los zetten tijdens het
spelen.
Hannah en Elize in januari bij De Dwergen mogen
gaan spelen.
Daan zelf kan gaan zitten.
Er veel nieuwe kinderen komen spelen bij ons,
Welkom Jidde, Jill, James, Luca, Fien en Loreana.
Loé de hele groep al door kruipt.
Amelia en Benjamin erg om elkaar kunnen lachen.

1 jaar
2 jaar
3 jaar
3 jaar
2 jaar

GUNEY 21-2 4 JAAR

Even
Even voorstellen
Voorstellen
Hoi Allemaal,

De meeste van jullie kennen mij al wel. Toch zal ik mij even voorstellen.
Mijn naam is Angela de Rot en ik werk al bijna 10 jaar bij Het Kinderpaleis als
pedagogisch medewerker.
Eerst heb ik op verschillende groepen gestaan als inval, daarna stond ik een
aantal jaar op de babygroep en nu sta ik alweer een aantal jaar op de BSO.
Het werken met kinderen In de leeftijd van 4 tot 12 jaar vind ik erg leuk om te
doen. Je kunt de kinderen begeleiden en ondersteunen in hun ontwikkeling en ze
op die manier zien groeien in hun eigen kunnen. Dit alles vanuit het kind zelf.
Na verloop van tijd was ik toe aan een nieuwe uitdaging/toevoeging. Zien ook
steeds meer kinderen op de reguliere kinderopvang/BSO die “problemen” hebben
dat is voor mij een uitdaging om daar mee aan de slag te gaan.
Toen ben ik op zoek gegaan en kwam de opleiding professioneel kindercoach
voorbij. Toen ik mij ging inlezen werd ik gelijk heel enthousiast. Het zorgen voor
jezelf maar vooral voor anderen ligt mij goed. Ook de kinderen een goed gevoel
over zichzelf geven en weten dat ze er mogen zijn vind ik heel erg belangrijk, zij
zijn tenslotte de parel in hun eigen leven!
Vanaf januari 2021 ben ik gestart met de opleiding. In de opleiding leerde ik
anders kijken naar het gedrag van kinderen. Ik deed ervaring op met
spiegelgedrag, leerde meer over emoties en (negatieve) gedachten.
Mijn specialisatie en kracht ligt bij de kinderen met faalangst, weinig
zelfvertrouwen, kinderen die snel boos worden, zorgen hebben en niet goed
weten hoe met de verschillende emoties om te gaan. Hierbij wil ik het kind weer
de kans geven om ontspannen te zijn en te genieten van wie ze zijn met hun
kwaliteiten.
Wat houdt kindercoaching in:
Coaching is een kortdurend traject en bestaat uit een aantal sessies. Een unieke
begeleiding die gericht is op het bevorderen van de kracht en groei van je kind
waarin de nadruk ligt op het zelf oplossend vermogen
Het resultaat een BLIJ en GELUKKIG kind!
Als ouder wil je dat het goed gaat met je kind en dat het gelukkig is. Ondanks al
je inzet kan het toch gebeuren dat het niet lekker gaat, dat het kind last heeft
van falen, piekeren en onzekerheid. Je kind heeft dan een steuntje in de rug
nodig met behulp van een coachingstraject. Dit kan bestaan uit:
* Oriënterend gesprek
* Intakegesprek
* Coachingstraject
* Afronding
Ik ga er van uit dat er geen standaard begeleiding of coaching is. Jij bent jij; je
mag en kunt bij mij volledig jezelf zijn. Mijn drijfveer is om kinderen/mensen te
ondersteunen/coachen en daarbij de juiste begeleiding om af te stemmen.
Samen kijken naar het proces waarin jij wilt groeien, veranderen, verbeteren en
zo (weer) de parel te worden!
Op deze manier hoop ik dat ik jullie een beetje heb kunnen uitleggen wat ik
precies ga doen. Mochten jullie nog vragen hebben stel deze gerust en wie weet
tot gauw!
Groetjes Angela

Hoi, ik ben Monique Jansen. Ik ben moeder van 4 kinderen, een dochter van 23, een
tweeling (jongen/meisje) van 20 en een zoon van 18 en woon in Sommelsdijk. Eind
2019 heb ik mijn diploma gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 behaald.
Kort daarna werd ik ziek, waardoor ik niet direct het werk kon gaan doen waar ik zo
hard voor geleerd had. Nu 2 jaar later, na een periode van re-integratie, kan ik
eindelijk aan de slag op de kinderdagopvang. Vanaf januari zal ik 3 dagen werkzaam
zijn als pedagogisch medewerker op Het Kinderpaleis. U zult mij tegen kunnen komen
op de groep van uw kind. Ik vind het belangrijk dat de kinderen met plezier kunnen
spelen in een veilige en gezellige omgeving. Ieder kind is uniek en dat maakt het
werken met kinderen zo bijzonder. Tot binnenkort...

