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NIEUWS
Kinderraad
De kinderraad 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  
op 18 januari van 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 
Bijgevoegd in de mail het thema overzicht van 2022.
Er zijn weer leuke thema's bedacht! 

Medelingen 
- Willen jullie graag gymschoenen meenemen
voor in de gymzaal 
- Denken jullie aan het mondkapje als jullie de
kinderen komen ophalen. 
- Aanwezigheid bij de bso op studiedagen van
school, dient u altijd zelf door te geven
- Voorlopig maken wij nog steeds gebruik van
onze eigen ingang aan de zijkant. Hier hangt
een bel op de deur.



Wij vonden het leuk om met jullie een kersthapje te delen, die wij zelf ook vaak maken op de
BSO met de kinderen. Zie hieronder het recept:

• 1 blikje cocktailworstjes 
• Plakjes bladerdeeg

• 1 ei 
• 1 theelepel italiaanse kruid (gedroogd)

• Saus naar keuze
Bereiding
Verwarm de oven op 200 graden. Giet de cocktailworstjes af. Neem een plakje bladerdeeg, laat
een paar minuten ontdooien en snijd de plak in 4 vierkantjes. Elk vierkantje snijd je weer van
linksboven naar rechtsonder schuin. Zo krijg je 8 driehoekjes. Leg het cocktailworstje in de
kortste punt van het plakje bladerdeeg en vouw de andere punten naar binnen en over elkaar.
Herhaal dit met alle worstjes en plakjes bladerdeeg. Leg de worstjes telkens naast elkaar, in
een ronde krans. Laat de worstjes om en om een beetje verspringen, dat ziet extra leuk uit. Klop
het ei los en wrijf het bladerdeeg hiermee in. Verdeel de Italiaanse kruiden er over heen. Bak de
krans nu in ongeveer 25 minuten af of tot de krans goudbruin en gaar is.

 
 

VERJAARDAGEN

7-1  FAY 8 JAAR 
7-1  MIRTHE 10 JAAR 
11-1  JOEP 11  JAAR 
14-1 CAS 6 JAAR 
15-1 JETHRO 8 JAAR 
17-1 JACK 5 JAAR 
18-1 NOVALEE 5 JAAR 
18-1 SVEN 5 JAAR 
27-1 MATTHIEU 5 JAAR 
31-1 THOMAS 9 JAAR 
5-2  LEVI 6 JAAR 

9-2  ROSALIE 8 JAAR 
11-2 MICK 7 JAAR 
14-2 OLE JAMES 10 JAAR 
14-2 LEO JACK 10 JAAR 
14-2 JAYDEN 5 JAAR 
16-2 GIOVANNY 10 JAAR 
18-2 LOISA 9 JAAR 
19-2 TIJN 7 JAAR 
21-2 FLOOR VD V 9 JAAR 
23-2 NADJA 10 JAAR 
26-2 LUKAS H 6 JAAR 
27-2 FLOOR K 10 JAAR 

Wat is het jaar weer snel voorbij gegaan zeg! Al met al hebben we
weer een gezellig jaar gehad op de bso. Het was weer een drukke
en spannende maand op de BSO. Toen wij maandagmiddag
binnenkwamen, stond er een grote verrassing te wachten. De
pieter waren blijkbaar in het weekend gezellig langs geweest om
te spelen op de BSO. De sint en de pieten waren ons dus niet
vergeten. Er stonden een paar zakken met cadeautjes erin en we
hadden heerlijke pepernoten gekregen.  Na de sintweek zijn we
gestart met de versiersels en activiteiten voor de kerst.  We
hebben leuke activiteiten met houtbewerking (met grote dank aan
de papa van Rosalie, voor het hout wat hij geregeld heeft). Ook
staan er weer leuke knutsels op het programma, waarbij wij heel
veel verschillende materialen gebruiken. 

Sinterkerst op de BSO



Even 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 in de 
 kinderdagopvang. Vanaf januari zal ik 3 dagen werkzaam zijn als
pedagogisch medewerker bij 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! 

.


