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THEMA PUK
We zijn met z'n alleen naar de fotograaf geweest,
er zijn mooie foto’s gemaakt. Tijdens het thema
over het Circus zijn we 9 april naar het circus
geweest, wat was dit leuk!! Tijdens het thema
hebben we mooie tekeningen gemaakt en leuke
gesprekken in de kring gehad over het circus.
Tijdens deze kring momenten hebben we vaak ons
favoriete boekje voorgelezen ‘Anna in het circus’.

EVEN
VOORSTELLEN
NIEUWS

Algemeen
We merken de laatste tijd dat veel kinderen dezelfde
brooddoos en beker hebben tijdens het fruitmoment. Om
verwarring te voorkomen, zou het fijn zijn als de naam van
uw kind of kinderen op de brooddoos en de beker vermeld
staan. Sommige kinderen hebben dit al gedaan en daar zijn
we heel erg blij mee. Als u dit nog niet gedaan had, zou u dit
dan willen doen zodat de brooddozen en bekers niet door
elkaar heen gaan. Alvast bedankt!
We mogen weer naar binnen! Wat is dit fijn, u mag uw kind
weer binnen brengen en ophalen. Bij het ophalen mag u al
naar binnen komen en als de deur van de klas open gaat
mag u naar binnen en uw kind ophalen.

Het volgende thema wordt:
Eet smakelijk!

WIST U DAT?
De kinderen heel hard kunnen zingen in de
kring?
Casper, Devin en Veerle ook gezellig komen
spelen bij het Peuterpaleis!
We afscheid hebben genomen van Maya en
Sarah. Veel plezier op de basisschool!
We de kinderen na het buiten spelen zich
verstoppen in de groep?
U uw kinderen bij lekker weer thuis al kunt
insmeren met zonnebrand?
De kinderen tijdens de kring de kleur van hun
stoel leren?

VERJAARDAGEN
Dean 06-06-2019

BOEK IDEE
Het is circus in het dorp! Anna gaat samen
met mama een kijkje nemen. De
circusdirecteur heet hen welkom in de grote
tent en dan kan de show beginnen. Anna en
mama zien een grappige clown, twee handige
jongleurs, een koorddanser, een meisje dat
kunstjes doet op een paard ... Anna kijkt er
met grote ogen naar. Naar het circus gaan is
dolle pret!

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

NIEUWS
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.

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

