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NIEUWSKRANT DAGOPVANG
OUDE-TONGE
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.

NEEM EEN KIJKJE!
NIEUWS

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!

THEMA'S
WIST U DAT?
STUKJE KROONTJES
VERJAARDAGEN
EVEN VOORSTELLEN!

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 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

Thema's
Na deze periode gaan we aan de slag met het nieuwe thema

"eetsmakelijk"
Introductie – Thema eet smakelijk! – 0 tot 4 jaar
Doel: De kinderen maken kennis met het onderwerp van het nieuwe thema; Eet smakelijk!
Om het thema in te leiden zitten alle spullen van het thema in de koffer van Puk. De kinderen maken samen met
Puk de koffer open. Er zitten allerlei spullen in. Vooral veel bordjes, bestek, bekers, kopjes en pannen. Ook
boekjes natuurlijk.
De kinderen mogen gelijk aan de slag met de spullen.
Activiteit – Puk helpen met koken 1,5- 4 jaar
De kinderen helpen Puk met koken. Met de keukenspulletjes doen alsof we soep maken. Een schort om en
lekker gaan koken. De groenten snijden en in de pan doen. Daarna in de pan roeren. De tafeldekken en de soep
kan opgeschept worden. Na het “eten” van de soep kan het spel weer opnieuw beginnen.
Voorlezen – Geit is jarig – 0 tot 4 jaar
Doel 0 tot 1,5 jaar: De baby’s kijken naar de platen in het knieboek.
Doel 1,5 tot 4 jaar: De kinderen reageren op het voorleesverhaal en spelen het verhaal na. Ik heb een aantal
voorwerpen zoals een ei, een pak melk en een emmer. Ik laat de voorwerpen aan de kinderen zien. Weten ze
wat het is? We tellen de voorwerpen. Dan lezen we het verhaal samen. Tijdens het voorlezen komen deze
voorwerpen ook aan bod. De kinderen bekijken de platen. Ik vraag ze bijvoorbeeld om de appels aan te wijzen.
Ik gooi tijdens het voorlezen alles dat opgenoemd wordt in de emmer. Zal geit het lekker vinden? Zodra geit in
het verhaal de schuur in komt zingen we het lied “Lang zal ze leven”. We bekijken de gezichten van de dieren op
de plaat waarbij ze het “lekkers” opeten. Kunnen de kinderen aan de gezichten zien of dat de dieren het lekker
vinden? Na het lezen mogen de kinderen met de materialen spelen.

WIST U DAT?
WACHTERTJES
Wist u dat:
Matilda, Robin en Lizzy vier jaar worden en dus afscheid nemen van de
Wachtertjes. Veel plezier op de basisschool
Kane vanaf juni bij ons komt spelen
Zoë grote zus is geworden van Loa
Kasper 2 ochtenden naar het Peuterpaleis gaat en 2 ochtenden hier komt spelen
Megan onze stagiaire alleen nog op de BSO stage gaat lopen en helaas niet
meer op onze groep.
Magda onze huishoudelijke hulp afscheid heeft genomen. De kinderen zullen
haar missen.

KROONTJES
.Wist u dat:
- Ayah sinds een paar weken bij ons is komen spelen en dat ze druk bezig is om de
groep te verkennen door te lopen.
- Noud het erg leuk vindt om in ons nieuwe keukentje te spelen en dan allemaal
lekkere dingen voor ons "kookt".
- Rosie al heel goed haar eigen naam kan zeggen en nu ook aan het oefenen is
met de namen van haar vriendjes en vriendinnetjes.
- Nova Lynn al tijgerend het hele lokaal verkend en steeds vaker probeert te
kruipen.
- Ook Nathan sinds 2 weken kan lopen en al heel snel kan stappen.
- het verplicht is bij binnenkomst slofjes om uw schoenen te doen om straatvuil
buiten te groep te houden.

VERJAARDAGEN
WACHTERTJES
Matilda
21 mei
Juf Ingrid 21 mei
Lizzy
26 mei
Noah
29 mei
Yaniss
2 juni
Finn
13 juni
Sophie
15 juni
Iris
18 juni
Marije
28 juni

4 jaar
4 jaar
3 jaar
3 jaar
3 jaar
3 jaar
4 jaar
3 jaar

KROONTJES
Ayah
2 mei 1 jaar
Nova lynn 9 mei 1 jaar
Leon
10 mei 2 jaar

Stukje Kroontjes
De afgelopen periode hebben we gewerkt met het thema "ik en mijn familie". We hebben een
zelfportret geknutseld en ook een aantal familiefoto's ontvangen die we denk beeldend opgeplakt
hebben in ons huisje. Verder hebben we met de kinderen de familie benoemd zoals, papa, mama,
broer, zus, opa, oma, tante, oom, en ons huisdier. Op deze manier zijn we spelenderwijs bezig met
de kinderen.
Ook is intussen de fotograaf bij ons langs geweest en zijn er mooie en leuke foto's gemaakt van de
kinderen.
Ook hebben we op 9 april het 12,5-jarig bestaan van "Het Kinderpaleis" gevierd. We hebben
daarom met het thema Circus gewerkt op de groep. De kinderen hebben een leeuw en olifant
knutsel gemaakt. Het was een heel leuk feest waar we met elkaar van het circus konden genieten.
Na deze periode gaan we aan de slag met het nieuwe thema "eetsmakelijk"

Even
EVENvoorstellen
VOORSTELLEN
Hallo,
Ik ben Beau Nederlof en ben 19 jaar en woon in Oude-Tonge.
Vanaf 17 juni kunnen jullie mij tegenkomen 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

