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THEMA PUK

Welkom terug allemaal! Afgelopen thema hebben we Puk
goed verzorgd tijdens het thema hatsjoe! We waren echte
dokters en zusters. Het volgende thema is “Ik en mijn familie.”
Bij dit thema leggen we uit wat hoort bij het begrip familie en
maken we rondom dit thema allemaal mooie knutselwerkjes.
Daarnaast horen we leuke verhalen die bij dit thema passen. 

NIEUWS
We willen jullie vragen om foto’s mee te geven van het gezin, opa en/of oma en als jullie
huisdieren hebben ook een foto van je huisdier(en). 

Ook willen wij jullie vragen om eraan te denken om gezond te trakteren i.v.m. ons gezonde
traktatiebeleid. Is de traktatie toch niet gezond? Dan geven we het helaas mee naar huis.

Vanwege het corona beleid mogen we de ouders nog steeds niet binnen toelaten, zodra dit
weer mogelijk is laten we dit aan u weten 😊. 

DE NATIONALE VOORLEESDAGEN 2022

Van 26 januari t/m 5 februari is het tijd voor De Nationale Voorleesdagen 2022, de
campagne die in het teken staat van voorlezen aan jonge kinderen. Belangrijk onderdeel is
het Nationale Voorleesontbijt, waarbij bekende Nederlanders voorlezen aan de jonge
luisteraars. (Onbekende Nederlanders ook natuurlijk. 😉)

“Maar eerst ving ik een monster” geschreven door Tjibbe Veldkamp en geïllustreerd door
Kees de Boer, is verkozen tot Prentenboek van het Jaar 2022. Het prentenboek zal centraal
staan tijdens De Nationale Voorleesdagen, die landelijk worden gestart met Het Nationale
Voorleesontbijt. Het nationale voorleesontbijt zal 27 januari plaatsvinden op de
peuterspeelzaal, hierover volgt tegen die tijd meer informatie. 



VERJAARDAGEN

WIST U DAT?
• We in januari een nieuw kindje krijgen – Lotte komt
gezellig bij ons spelen.
• De grote Cars foam puzzel de meest favoriete
puzzel van iedereen op dit moment is. 
• De kinderen heel mooi en hard kunnen zingen in de
kring.
• De kinderen zelf hun kleurtjes en kleurplaten kunnen
pakken. 
• We mooie raamschildering hebben gekregen door
meester Jan-Willem.
• We binnenkort het voorlees ontbijt op de
peuterspeelzaal hebben. 

BOEK IDEE

Na een storm op zee belandt Olifant op een eiland. Hij roept om hulp, en
kijk, daar komt Muis al aanvaren. Olifant mag bij hem instappen, maar
het bootje is veel te klein en breekt. Ook Hond en Krokodil kunnen de
schipbreukelingen niet redden. Dus blijven ze allemaal op het eiland. Het
wordt er heel gezellig. Een feest van een boek over gastvrijheid en
samenzijn.

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 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...

 
3 JANUARI
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23 MAART
25 MAART
30 MAART 
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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 


