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NEEM EEN KIJKJE!
NIEUWS
EVEN VOORSTELLEN!
ALGEMEEN
VERJAARDAGEN
WIST U DAT?

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!

BOEKIDEE
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

EVEN 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

ALGEMEEN
.

Afgelopen thema hebben we “Circus” behandeld.
Wat was het een groot feest! Het volgende thema is
Hobby’s en vrijetijd. Hierbij hebben we allerlei leuke
activiteiten bedacht die te maken hebben met
hobby’s en vrijetijd.
Binnenkort komt de voorjaarsvakantie er weer aan.
We hebben weer leuke uitstapjes bedacht voor de
kinderen waar ze weer veel plezier zullen hebben
met wat ze daar kunnen doen en wat ze kunnen
zien.
We merken dat er veel animo is voor onze BSO, en
dat is juist goed en erg fijn! Maar hierdoor wordt het
bij de Diamantjes erg druk, vandaar dat enkel
kinderen alvast in een tussengroep Diamantjes
naar de volgende groep gaan. Zo blijft er weer wat
plaats over voor nieuwe kinderen die ook gezellig
bij ons op de BSO komen spelen.

VERJAARDAGEN
EMMA : 12-05-2016
LOUISE: 13-05-2016
JURRE: 17-05-2016
MELLE: 17-05-2016
CAS: 22-05-2015
MIJA: 25-05-2016
JOEP: 26-05-2015
BENTLEY: 04-06-2013
TYGO:
07-06-2010
OLIVIER: 16-06-2013
WESS: 23-06-2013
MATTHIJS: 30-06-2014

WIST U DAT?
De kinderen zowel van boven als beneden houden van het spel
Dobble?
Sommige kinderen ‘Oekraïense’ kinderen in de klas hebben?
We tegenwoordig op de parkeerplaats kunnen spelen?
We van April-Oktober geen gymzaal hebben maar lekker buiten
kunnen spelen.
Wij nog 2 nieuwe kinderen nodig hebben voor in de kinderraad?
Meester Jan Willem een muurschildering voor ons gaat maken?
De Schatkamer nieuw speelgoed heeft?

BOEKIDEE
Schatkamer
Prachtige non-fictie over vriendschap Vrienden en
vriendinnen: de meeste kinderen hebben ze wel. We
zouden niet zonder ze kunnen en willen, maar toch is
vriendschap voor veel mensen iets vanzelfsprekends
waar ze nooit over nadenken. Waarom hebben we
eigenlijk vrienden? Wat voor soorten vrienden bestaan er
allemaal, zijn er verschillen tussen jongens¬ en
meisjesvrienden? En wat als je ze niet hebt? Filosoof en
schrijver
Stine
Jensen
is
een
echte
‘vriendschaps¬professor’, en door het lezen van Alles is
vriendschap kan elk kind dat ook worden. Het boek staat
vol vragen, weetjes en zelfs een vriendschapsquiz om te
ontdekken wat voor soort vriend jij eigen lijk bent. Zoals
we van de boeken van Stine gewend zijn, geeft het boek
zowel kinderen als volwassenen stof tot nadenken,
filosoferen of een gesprek.
TIP: Is ook als luisterboek te koop voor maar €4,99 bij
Bol.com

Diamantjes
'De leeuw in de muis' is een mooi prentenboek over een
muisje dat zo moedig wil zijn als een leeuw. Gaat hem
dat lukken?
In de leer bij de leeuw
Een klein muisje voelt zich door zijn formaat niet gezien
en onbegrepen en kijkt (letterlijk) enorm op tegen de
leeuw, die met zijn luide gebrul door iedereen gehoord
wordt. Het muisje besluit, ondanks zijn angst, in de leer
te gaan bij de leeuw. Maar als hij eenmaal neus-aanneus staat met het machtigste roofdier op aarde, blijkt
dat er in die stoere leeuw ook een bang muisje verstopt
zit.

1-2-2022 BIJ DE VOORSCHOOLSE: DEZE OCHTEND REGENDE HET EEN
BEETJE. EEN VAN DE KINDEREN TROK EEN ZIELIG -GEZICHT EN ZEI “HE
GETSIE REGEN!” EEN ANDER KIND KEEK HET MEISJE AAN EN ZEI “JE BENT
TOCH NIET VAN SUIKER!” (FEBE & DAAN)

