MEI/JUNI 2022

NIEUWSKRANT DAGOPVANG

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

THEMA'S
We starten met het thema
Boerderij.
Welke dieren zijn er allemaal op
de boerderij, hoe zien ze eruit en
wat eten ze? We gaan praten
over de boer en de boerin en nog
veel meer leuke dingen.

NIEUWS
Helaas hebben we de vakantiekaarten moeten afschaffen. Wel willen we u
de gelegenheid geven om 2de paas en pinksterdag, Hemelvaartsdag en
Koningsdag in te halen. Dit mag in heel 2022 in overleg met de pedagogisch
medewerker van de groep van uw kind. Dit is alleen mogelijk als de groep
het toelaat. Dit geldt alleen voor de dagopvang.
Sinds 2021 werken we met de VerbeterMeter. U krijgt jaarlijks een vragenlijst
gemaild hoe u de opvang ervaart. De verbeterpunten van 2021 hebben we
besproken in de teamvergaderingen en actiepunten uitgezet die we graag
met u willen delen. Bijgevoegd zit het overzicht met de actiepunten.
Zaterdag 14 mei staat de jaarlijkse BHV en eerste hulp aan kinderen training
weer op de agenda. Alle medewerkers van Het Kinderpaleis gaan die dag in
training, zodat iedereen weer weet hoe te handelen bij noodsituaties en
ongelukjes.
Weet u al wanneer u met het gezin vakantie gaat vieren en uw kind niet
naar de opvang komt? Zo ja wilt u dit dan doorgeven op de groep van uw
kind!

Na weken het thema circus op de groepen te hebben gehad was het dan
eindelijk zover. Zaterdag 9 april bestond Het Kinderpaleis 12,5 jaar en
trakteerde wij de kinderen en ouders op een circusvoorstelling.
Wat hebben we allemaal genoten! Het weer zat mee en alle 3 de
H
circusvoorstellingen waren druk bezocht.
Zowel de kinderen als de volwassenen zaten te genieten van de gehele
voorstelling.
Ook zijn we flink verwend met mooie cadeaus die de oudercommissie heeft
verzorgd namens alle ouders.
Ik wil dan ook iedereen die aanwezig was en hieraan heeft bijgedragen heel
erg bedanken.
Groetjes Ria Jongejan

WIST U DAT?
GUPPIES

DWERGEN

Wist u datjes
- Noor graag de popjes vast zet in de stoeltjes
- Laura graag komt eten in de poppenhoek
- Bo het leuk vindt om Knappe Koppen spel te
spelen
- Shae alles uit de kasten haalt om te ontdekken
- Zoe zo fijn kan spelen met boekjes en de
babygym

Wist u datjes:
- Kai, Ali en Kaj ons gaan verlaten omdat ze naar de
basisschool gaan.
- Jackie en Jolein naar de Efteling zijn geweest en
daar niet over uitgepraat raken.
- We zingen veel het nieuwe schoenen lied want veel
kinderen hebben nieuwe zomer schoenen. Daarnaast
willen wij jullie weer vragen of jullie de namen van de
kinderen in de jassen en schoenen zouden willen
zetten. Zo kunnen we voorkomen dat de verkeerde jas
of schoenen meegaan. Alvast bedankt.
- Haylee grote zus wordt.
- Het nieuwe thema over de Boerderij gaat. Welke
dieren zijn er allemaal op de boerderij, hoe zien ze
eruit en wat eten ze? We gaan praten over de boer en
de boerin en nog veel meer leuke dingen.
- Hannah grote zus is geworden.

VERJAARDAGEN
ELFJES

GUPPIES

ELFJES
WIst u datjes:
- Jidde zichzelf kan optrekken.
- James heel goed zelf zijn fles kan vast
houden.
- Lotte en Kris ons gaan verlaten. We gaan
jullie missen!
- Atley heel goed op zijn billen kan schuiven.
- Niene kan heel goed een slang na doen..
Ssssssh.
- Melle en Cataleya aan het oefenen zijn om
te gaan lopen.
- Loé vindt muziek heel leuk en kan dan goed
in haar handen klappen.

DWERGEN

Verjaardagen
De Elfjes:
Luca
10 mei
Teddy
24 mei
Jidde
30 mei
Roos
5 juni

1 jaar
1 jaar
1 jaar
2 jaar

De Guppies:
Fenna
1 mei
Noor
11 mei
Laura
21 juni

1 jaar
2 jaar
2 jaar

De Dwergen:
Efrata
8 mei
Zavi
15 mei
Zef
20 mei
Anne
21 mei
Kai
22 mei
Ali
26 mei
Kaj
26 mei

3 jaar
3 jaar
3 jaar
28 jaar
4 jaar
4 jaar
4 jaar

Hoera het Kinderpaleis bestaat 12,5 jaar.
De laatste weken stonden dus ook in het thema Circus’. We zongen van clowntje
Tiereliet en die ging zich steeds verstoppen. Door een kunstje te doen; klappen,
stampen, trommelen, kwam hij weer tevoorschijn. Ook deden wij kunsten met
de hoepel. We kruipen er als een leeuw doorheen, we laten zien dat wij kunnen
hoepelen als een clown en nog veel meer. Lekker plakken en kleuren om onze
groep op te vrolijken.
Als afronding gingen we met papa en mama naar het circus in Battennoord.
Gezellig dat jullie er allemaal waren!

EVEN VOORSTELLEN!
Hallo ik ben Beau Nederlof en ben 19 jaar en woon in Oude-Tonge. Vanaf 17
juni kunnen jullie mij tegen komen bij Het Kinderpaleis zowel op de locatie in
Oude-Tonge als in Middelharnis. Ik kijk er naar uit om u en uw kinderen te
ontmoeten!
Tot snel!
Groetjes,
Beau

