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·De kinderen dienen vóór 9.30u aanwezig te zijn, zodat we op tijd kunnen starten met het 

programma;
Op dagen met uitstapjes graag uiterlijk 9.00u aanwezig;

·Mocht u hiervan af willen wijken, neemt u dan even contact op met de pedagogisch 
medewerkers;

·Indien uw kind onverhoopt niet komt, dan graag afmelden vóór 9.00u;
·De kinderen spelen graag buiten, ongeacht of het regent. Pas de kleding van uw kind(eren) daar 

op aan;
·Speelgoed van thuis kan stuk gaan of kwijtraken (eigen verantwoordelijkheid);

·De pedagogisch medewerkers hebben tijdens uitstapjes altijd een telefoon bij;
·Ruilen of extra dagen alleen in overleg;

·Tijdens uitstapjes dragen de kinderen opvallende hesjes met het logo en telefoon-nummer van 
Het Kinderpaleis;

·Laat u alstublieft weten of uw kind wagenziek is;
·Met uitstapjes kan het voorkomen dat we iets later terug zijn, ten laatste 16.30u;

·Tijdens de vakantie eten we lekkere dingen, maar natuurlijk eten wij iedere dag fruit 
met de kinderen;

·Heeft uw kind eigen zonnebrandcrème? Geef dit dan mee in een tas;
·Om het voor iedereen leuk en gezellig te houden, liever telefoons en tablets thuis laten.

 

Spelregels



happy in de herfst
Maandag 24 oktober
Knutselen met natuurlijke materialen. We maken met 
stokjes een soort fotolijstje, waarna we tussen 
gespannen draadjes bijvoorbeeld blaadjes kunnen 
steken. Sinaasappels uithollen en fruitschaaltje maken.

De Gelaarsde Kat gaat op zoek naar kabouters 
in het kabouterbos van Renesse.

Dinsdag 25 oktober

Woensdag 26 oktober

Herfst met de zandtovenaar. Vandaag gaan we magische 
zandtekeningen maken, met allerlei herfst taferelen. Dit 
doen we op een lichtplaat, waardoor de tekening dus 
niet blijft bestaan, dus je kunt eindeloos nieuwe 
tekeningen maken!

Donderdag 27 oktober
De Gelaarsde Katten gaan zelf zeepjes maken.
Voor de kinderen van de Daltons komt Marlies Verda een 
schilderworkshop geven.

Vanmiddag gaan we booooonana's maken (Laat je 
verrassen!)

Vrijdag 28 oktober
De Gelaarsde Katten gaan lekker kliederen met modder. 
We maken modderschilderijen en heksensoepjes.
De Daltons gaan op uitstapje naar natuurspeeltuin 
het Stellebos in Stellendam.

Vanmiddag sluiten we de vakantie af met onze eigen 
herstbingo. Wie heeft als eerste alle vakjes weggestreept?

Hoe gezellig is een kaarsje op tafel? Versier je eigen potje 
met daarin een lichtje. Ook zetten we vandaag ons 
sportieve beentje voor, we spelen een spellenmarathon 
in de gymzaal.
 
Om de maagjes te vullen, gaan we vanmorgen 'in de 
keuken' aan de slag. Mmm, verrassing!


