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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: 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.
Thema's
Bijgevoegd in de mail het thema overzicht van 2022.
Er zijn weer leuke thema's bedacht!

EVEN VOORSTELLEN
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!

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

ALGEMEEN
We merken dat er nog steeds veel kinderen
geen gymschoenen hebben voor de BSO. Elke
dinsdag en donderdag kunnen wij gebruik
maken van de gymzaal, als uw kind nog geen
gymschoenen heeft kunt u de komende weken
hier nog voor zorgen. Alvast bedankt 😊.
We vinden het altijd superlief als we speelgoed
krijgen wat u zelf niet meer gebruikt, maar
vanwege de hygiëneregels kunnen we het
helaas niet meer aannemen.
Heel erg bedankt voor alles wat we het
afgelopen jaar hebben gekregen. 😊

VERJAARDAGEN
3 januari – Loek
6 januari – Liam
7 januari – Marin
11 januari - Ruben
16 januari–Eline
2 februari – Sanne
9 februari – Iris A.
20 februari – Daniel

THEMA'S
De maand december is altijd een drukke maand. In deze maand komt
Sinterklaas altijd langs en bezorgt hij ons leuke cadeautjes voor ieder
kind. Daarna gaan we alweer over in de kerstsferen. In deze
feestmaand hebben wij verschillende activiteiten gedaan. Al deze
activiteiten hebben voornamelijk te maken gehad met Sinterklaas en
Kerst. Straks in de Kerstvakantie is er ook weer een ander programma
met allemaal leuke activiteiten op de planning. Wij vinden het erg
jammer dat wij niet alle kinderen mogen ontvangen in de
vakantieweek. Het eerstvolgende thema gaat over
Vriendschap/Familie/Huisdieren. Rondom dit thema gaan we dan ook
weer leuke activiteiten bedenken die we samen met de kinderen
kunnen doen.

WIST U DAT?
Een “gikpelletje” een zeer favoriet spel is bij de kinderen van de Diamantjes.
De kinderen heel goed Just Dance op de Wii kunnen spelen?
De kinderen een heel mooi rendier en sneeuwpop knutsel hebben gemaakt voor de kerst?
De eerste kinderraad vergadering is geweest?
Alle kinderen heel graag tekenen en er heel veel tekeningen doorheen gaan per week?
Het treintje onder de kerstboom fantastisch vinden?

BOEKIDEE
Diamantjes
(De zoete zusjes zoeken een schat)
‘
De Zoete Zusjes zoeken een schat' is een vrolijk avonturenverhaal met veel humor om
voor te lezen vanaf 4 jaar, of om zelf te lezen vanaf 7 jaar. Bekend van YouTube
(@dezoetezusjes).
Hanneke de Zoete vertelt in De Zoete Zusjes zoeken een schat hoe Saar en Janna op
avontuur gaan om een schat te vinden. Ze zien het helemaal zitten, want terwijl ze aan
het zoeken zijn bedenken ze wat ze allemaal zullen doen als ze rijk zijn. Wonen in een
kasteel, een eigen frietkraam, en een zwembad! Maar schat zoeken is nog helemaal niet
zo makkelijk als het lijkt…
Een heerlijk boek om voor te lezen vanaf 4 jaar of voor kinderen vanaf 7 jaar die lekker
zelf willen lezen. En de uitvoering van dit voorleesboek is al een schat op zich: mooi
gebonden, vrolijk geïllustreerd door Iris Boter en met glitters op het omslag.

Schatkamer (Het Hersenhotel)
Maak een reis door je brein en ontdek wat jouw talenten zijn in dit boek vol interessante
breinweetjes. Van de makers van het succesvolle Pretpark de Poepfabriek. Na het succesvolle
Pretpark de Poepfabriek over je darmen is er nu Het Hersenhotel. In dit boek nemen auteurs Marja
Baseler en Annemarie van den Brink je mee op reis naar de binnenkant van je hoofd en ontdek je
wat jouw talenten zijn. Met paginagrote illustraties van Tjarko van der Pol.
Je brein is een supermachine. Het regelt alles wat er in je lichaam gebeurt. Dat je ademt en je hart
klopt. Dat je kunt praten, lopen, horen en zien. Maar je brein regelt veel meer! Heb je bijvoorbeeld
aanleg voor voetballen of muziek maken? Ben je goed in taal of rekenen? Heb je veel fantasie of
kun je heel goed samenwerken? Het zit allemaal in je brein! Check vandaag nog in het Hersenhotel
in en ontdek waar jij goed in bent. Met een stappenplan om je brein gezond te houden, een
spannende speurtocht, een talententest en heel veel grappige en interessante weetjes!
"Een kijkje in ons binnenste, op een grappige en toegankelijke manier.'
AD over Pretpark de Poepfabriek

