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Kinderraad
De kinderraad van de BSO is gestart en de eerste
kinderraad vergadering is alweer achter de rug. In de
kinderraad zitten de enthousiaste: Jasper, Bram, Daisy,
Olivier en Saar. De volgende kinderraad vergadering is 18
januari 15:45-16:45.
Oudercommissie
wij hebben weer nieuwe Oudercommissie leden mogen
verwelkomen.
Voor onze locatie in Oude-Tonge bestaat de
Oudercommissie uit: Willemijn, Mirella, Jeanine en Willemijn.
In de bijgevoegde brief stellen zij zich nader aan u voor.

DECEMBER
Nadat we het thema " Hatsjoe" hebben afgesloten zijn we
begonnen aan alle feestelijke dingen van de maand
December. Eerst natuurlijk Sinterklaas. Dat was al erg
gezellig met een "openhaard" waar we de mooi geknutselde
schoentjes bij konden zetten. Er zat zelfs nog wat lekkers in!
Nadat er ook nog 2 pieten op visite waren geweest met een
zak vol mooie cadeautjes gingen we de week daarop verder
met de gezelligheid van Kerst. De kerstboom met mooie
glitterballen en lampjes zorgde voor de juiste sfeer. De
kinderen vonden het erg mooi.
Nu hebben we de feestmaand weer afgesloten en gaan we
in het nieuwe jaar van start met weer een thema. We gaan
het de komende periode hebben " Ik en mijn familie". We
gaan kijken wat er allemaal bij je familie hoort. En hoe
noem je iedereen. En hebben de kinderen misschien ook nog
een huisdier. Kortom weer een hoop leuke dingen om te
leren en te doen.

Thema's
Vanaf de eerste week na de vakantie staat het thema ‘ik en mijn familie’ voor alle 0 tot 4
jarigen centraal. In deze nieuwsbrief willen we u als ouder/ verzorger informeren over de
inhoud van de activiteiten die georganiseerd worden. Maar ook over hoe u thuis van alles rond
het thema kan doen!
Een aantal activiteiten uit het thema
• Puk speelt voor baby en gaat met de trein naar zijn oma. Maar eerst knutselt hij een mooi
fotolijstje voor haar. Misschien willen de kinderen dit ook wel doen?!
• De kinderen kijken naar de door hen meegebrachte foto’s. Wie zijn al die mensen op de foto?
Aan bod komt wie er bij kinderen in huis wonen, maar ook praten de kinderen over andere
familieleden.
• De kinderen zingen een liedje over wie er bij hun in huis woont, maken een bedje van klei en
doen een pop in bad.
Voorleesverhaal
Baby Ole zit in de box. Hij huilt want hij is zijn popje kwijt. Het ligt onder de kast en hij kan het
zelf niet pakken. Papa, mama en zijn broertje Jop begrijpen hem niet. Maar zijn zusje Lise leert
hem kruipen. Nu kan hij helemaal zelf zijn popje pakken!
Spelenderwijs ontwikkelen
Door het meedoen aan de spelactiviteiten in dit thema:
• Kijken kinderen samen met pedagogisch medewerkers naar de meegebrachte foto’s en wijzen
daarop hun eigen en misschien ook wel elkaars familie aan. Ook gebruiken kinderen de namen
van enkele bekenden op de foto’s.
• Herkent uw baby zijn eigen naam.
• Speelt uw kind onder begeleiding van een pedagogisch medewerker met andere kinderen in
een spel in de huishoek of in een kringspel.
• Onderzoekt uw kind bekende en nieuwe materialen zoals water en schuim, klei en
verschillende knutselmaterialen.
Graag ontvangen we van alle kinderen één of meerdere familiefoto’s. Aan de hand van
deze foto’s laten kinderen zien wie hun papa, mama, broertje of zusje, opa of oma, tante
of oom zijn. Ook foto’s van huisdieren zijn welkom! Alle foto’s worden in de groep
opgehangen. We hopen een grote fotocollage te kunnen maken!
Enkele woorden die op het kinderdagverblijf aan bod komen en die u thuis kunt herhalen
zijn:
• mama, papa, broer, zus, oma, opa, familie
• dier, hond, poes, konijn, blaffen, snorharen
• bad, eend, washand
• trein, kaartje, rijden, stoel, fluiten, wiel, uitstappen, instappen
• eten, huis, liedje, lopen, slapen, zingen, wonen, spelen
• familie, foto, op bezoek, tot ziens, goedemorgen/middag

WIST U DAT?
WACHTERTJES
Juf Vera en Judith ons beide gaan verlaten, wij wensen hun beide al het goeds toe bij
hun nieuwe werk.
Ingrid de Wachtertjes gaat versterken na de kerstvakantie op maandag, dinsdag en
donderdag.
Leyton grote broer is geworden van een broertje.
Springlab hebben waarmee we onwijs leuke spellen digitaal op de grond kunnen spelen
(zie foto).
Iris grote zus geworden is van een broertje.
Maya grote zus is geworden van een broertje.

KROONTJES
Chloë (het zusje van Davina) vanaf januari ook gezellig bij ons komt spelen?
Welkom lieve Chloë.
Cathelijn een hele goede poppenmoeder is? De popjes worden heel de dag goed
verzorgd.
Yinthe en Raphaël vanaf februari bij de Wachtertjes gaan spelen? We wensen Yinthe
en Raphaël alvast veel plezier bij de peuters.
Juda steeds meer gaat kletsen? Ook weet hij al heel veel kindjes te benoemen.
Goed bezig Juda!
Jack alleen nog maar wil lopen? Zonder hulp staan is nog een beetje lastig dus
daarvoor heeft Jack een oplossing, alle voorwerpen die hij kan vinden schuift hij
mee door de groep.
Ook mogen de Kroontjes vanaf het nieuwe jaar weer een aantal nieuwe kindjes
verwelkomen op de groep. Welkom lieve Senn, Luca, Chloë, Ryan, Jason en Maxiem.

VERJAARDAGEN
WACHTERTJES
Jace
3 februari 4 jaar
Fedde 16 februari 3 jaar
Leyton 18 februari 3 jaar

KROONTJES
Nathan
Savi Beau
Hadassa
Chloë

11 januari 1 jaar
28 januari 1 jaar
15 februari 2 jaar
28 februari 1 jaar

Even voorstellen
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!

