SEPTEMBER / OKTOBER 2022

NIEUWSKRANT DAGOPVANG

NIEUWS:
Na een prachtige mooie zomer keert iedereen weer langzaam
terug van vakantie. Bij Het Kinderpaleis gaan er nog aardig wat
medewerkers genieten van hun welverdiende vakantie.
Mede hierdoor en de aanhoudende personeelstekorten is het niet
mogelijk in september en oktober gebruik te maken van extra
en/of ruildagen.

NEEM EEN
KIJKJE!
NIEUWS

In 2023 zijn we genoodzaakt de tarieven te verhogen. Eind oktober
krijgt u hierover bericht.
Het Kinderpaleis is veranderd van rechtsvorm van een VOF naar
een B.V en heet vanaf heden Kinderpaleis Middelharnis B.V.
Het enige wat u hiervan zal merken is dat er op de facturen een
andere naam en ander rekeningnummer komt te staan. De
automatische incasso wordt dus afgeschreven door Kinderpaleis
Middelharnis B.V. met een ander rekeningnummer.

WIST U DAT?
VERJAARDAGEN
STUKJE ELFJES
THEMA
TIPS VOOR THUIS

STUDIEMIDDAG
Woensdagmiddag 12 oktober staat onze jaarlijkse studiemiddag
op het programma. We gaan deze middag aan de slag met;
gebaren met kinderen, gesprekstechnieken en natuurlijk
buitenspelen.
We zijn deze middag om 12.30 uur gesloten.

WIST U DAT?
GUPPIES
- Evi terugkomt naar de Guppies na een half
jaar in Frankrijk te zijn geweest.
- Silke graag een gezelschapsspelletje speelt
met de juf.
- Mats het erg leuk vindt om met de regenboog
kralen te spelen.
- Gianni altijd met een mooie auto de groep in
komt 's ochtends.
- Ahmed het fijn vindt om bij binnenkomst even
met de juf te kroelen.
- Isa graag met de poppenwagen door de groep
rijdt.

DWERGEN
- Nila grote zus wordt.
- Jet op vakantie is t/m 11 september.
- Babet op vakantie gaat van 13 september t/m 3
oktober.
- Niek papa graag helpt op de camping.
- Dat Haylee Gijs heel erg gaat missen.
- Wij zijn begonnen met het thema 'Dit ben ik'.
- Dat de peuters heel veel ijsjes hebben gegeten in de
vakantie.
- Beau hele mooie treinbanen kan maken.
- Wij 6 september de verjaardag van Puk vieren.
- Rosa het heel erg leuk vindt om een spelletje aan
tafel te doen.
- Zef en Zavi graag een helm op hebben en vervolgens
de speelkeuken gebruiken als auto.

ELFJES
Wist u datjes:
- Yarah en Bobbie onze nieuwe Elfjes zijn en
Jasper, Tobias, Siebe en Jax en Hayden
binnenkort ook bij ons komen spelen.
- Teddy, Daan en Jidde al super goed
kunnen lopen.
- Tom een echte acrobaat is en op handen en
voeten kan staan.
- Nina Nicole haar eerste stapjes heeft gezet,
super goed!
- Jelte heel graag danst, zodra hij muziek
hoort gaat hij swingen.
- Loé dol is op glijden van de glijbaan.
DWERGEN
- Niene het liedje ´visje visje' heel goed mee
kan zingen.

STUKJE VAN DE ELFJES
Verjaardagen
De Elfjes:
Jill
16 september 1 jaar
Jaylano 19 september 2 jaar
Noé
21 september 2 jaar
Tom
1 oktober
1 jaar
Niene
13 oktober
2 jaar
Khaled
14 oktober
2 jaar
Fien
19 oktober
1 jaar
Max
30 oktober
2 jaar
De Guppies:
Bo
10 september
Lewis
21 september
Tijn
26 september
Suze
30 september
Owen
11 oktober
Mats
23 oktober
De Dwergen:
Bobbie
13 september
Babet
19 september
Moos
7 oktober
Khloé
17 oktober
Liyo
19 oktober
Jesse
20 oktober
Archie
23 oktober

4 jaar
2 jaar
3 jaar
1 jaar
3 jaar
3 jaar

Hallo allemaal,
Wat zijn we toch verwend met het mooie weer
van de afgelopen tijd. We hebben heerlijk ijsjes
gegeten en ook veel buiten gespeeld. Als het
een echte warme dag was zetten we badjes
neer met water en de waterspeeltafel en was er
een lekkere verkoeling.
We zijn ook nog bezig geweest met het Thema
´oef wat warm' We gingen ijsklontjes smelten
en als ze gesmolten waren kwamen er
bloemetjes tevoorschijn.
Tussen al het buiten spelen door was er ook
nog tijd voor de zomer knutsels, we hebben
slippers geknutseld en een zomers strand.
Nu zijn we begonnen aan een nieuw thema 'dit
ben ik' en er zijn weer veel leuke activiteiten die
we gaan tegenkomen dit thema.
Groetjes de Elfjes

3 jaar
33 jaar
4 jaar
4 jaar
4 jaar
4 jaar
3 jaar

Hieperdepiep HOERAAA!!
Wij hebben dinsdag 6 september de verjaardag van Puk gevierd.
Alle peuters van Het Kinderpaleis waren welkom samen met ouders.
Puk vond het best wel een beetje spannend weer met alle kinderen en ouders erbij. Maar hij heeft
het ontzettend naar zijn zin gehad.
Een paar weken van tevoren had hij aan de ouders gevraagd of ze wat lekkers mee wilden nemen
voor zijn verjaardag. Want Puk dacht dat hij het zelf niet zou redden om voor alle kinderen wat
lekkers te maken.
En dinsdag was het dan zo ver. De kinderen kwamen binnen met de ouders. Eerst werd er
verjaardagsmuziek op gezet en werd er een beetje gedanst. Toen was het tijd voor de kring, en dat
was erg gezellig want de ouders zaten er ook bij. Puk mocht op de kruk zitten en hij mocht de
verjaardagsmuts op! Alle kinderen gingen goed voor Puk zingen. Hij had ook nog een liedjes koffer
meegenomen waar een aantal kinderen een liedje uit mochten kiezen. Natuurlijk kreeg Puk ook nog
een leuk cadeau van ons. Een prachtig leesboek voor alle groepen.
Tussendoor werd er lekker gegeten van de lekkernijen. Puk had ook nog 2 activiteiten voor de
kinderen bedacht. Namelijk: vlaggetjes knutselen en cake versieren.
Aan het einde van Puk zijn feest kregen alle kinderen een feesthoedje en een toeter mee naar huis
van Puk.
Bedankt lieve ouders en kinderen voor het gezellige feest!

THEMA: 'DIT BEN IK'
Tijdens dit thema staat het lichaam centraal, leren de kinderen wat ze met verschillende
lichaamsdelen kunnen en prikkelen we de zintuigen.
Baby’s vanaf 4 maanden krijgen besef van hun eigen lichaam. Op het kinderdagverblijf
stimuleren we het zelfbewustzijn van je kind op verschillende manieren. Ook tijdens de Uk & Puk
thema’s schenken we hier aandacht aan.

Aandacht voor de zintuiglijke ontwikkeling
Het Uk & Puk thema ‘Dit ben ik!’ gaat over het lichaam. De kinderen kijken naar de verschillende
delen van het lichaam, kijken naar wat ze hiermee kunnen doen en praten hierover. Ze poetsen
hun tanden, ruiken met hun neus, bekijken zichzelf in de spiegel, maken hun gezicht schoon en
kijken afwisselend boos en blij. Speelkameraadje Puk is er natuurlijk ook bij. In dit artikel lees je
met welke activiteiten we de zintuiglijke ontwikkeling van je kind stimuleren.

Zien
Puk heeft een spiegel in zijn rugtas en vraagt aan de kinderen of zij weten wat je daarmee kan
doen. Alle kinderen kijken naar zichzelf in de spiegel. De pedagogisch medewerkers kijken samen
met de baby’s in de spiegel en benoemen en wijzen aan wat ze zien. De dreumesen en peuters
kijken zelfstandig in de spiegel en wijzen hun ogen, neus, oren en mond aan.

Ruiken en proeven
We stimuleren en reukvermogen tijdens een ontdekactiviteit. De kinderen ruiken aan
verschillende materialen en geven aan of ze het wel of niet lekker vinden ruiken door ‘mmm’ en
‘bah’ te zeggen. De pedagogisch medewerkers stallen op tafel allerlei geurende materialen uit,
zoals een flesje parfum, banaan, sinaasappel en ui. Als de kinderen ergens aan geroken hebben,
vraagt Puk of ze het wel of niet lekker vinden ruiken. Sommige materialen kunnen ook geproefd
worden.

Horen
Puk ligt in bed. Hij slaapt. De pedagogisch medewerker fluistert en vertelt de kinderen dat ze de
wekker gaan zetten, zodat Puk straks wakker wordt. De kinderen sluiten hun ogen en luisteren
naar het getik van de wekker. Tiktak, tiktak. Daarna verstopt de pedagogisch medewerker de
tikkende wekker. Eén voor één mogen de kinderen de wekker zoeken door te luisteren naar waar
het getik vandaan komt. Tring! De wekker gaat. Puk is wakker en de kinderen leren dat ze nu niet
meer hoeven te fluisteren.

Voelen
Ontdekken doen de kinderen ook door te voelen. We trekken de schoenen en sokken uit. ‘’Hé, wat
zitten er aan je voeten?’’ vraagt de pedagogisch medewerker. ‘’Het zijn je tenen!’’ De baby’s maken
een voet- of handafdruk met vingerverf. De dreumesen en peuters lopen met blote voeten door
bakken met verschillende materialen, zoals een bak met zand, stro en water en ontdekken hoe dat
voelt.

Expressie
Tijdens een expressieactiviteit kijken de kinderen naar de neutrale gezichtsuitdrukking van de
pedagogisch medewerker. De kinderen sluiten daarna hun ogen en de pedagogisch medewerker
trekt een blij gezicht. Wanneer de kinderen hun ogen opendoen, kijken ze naar het gezicht van de
pedagogisch medewerker en mogen ze zeggen wat er is veranderd. Vervolgens doen ze het nog
een keer en verandert de gezichtsuitdrukking naar boos. Tijdens deze activiteit leren de kinderen
de gevoelens blij en boos te herkennen en deze uit te beelden.

Buitenspelen
Tijdens het buitenspelen besteden onze pedagogisch medewerkers extra aandacht aan de dingen
die je met je lichaam kunt doen. Ruiken de kinderen bijvoorbeeld de bloemen met hun neus? En
welke geluiden horen ze met hun oren? Er fluiten vogels, rijden auto’s voorbij of misschien vliegt er
wel een vliegtuig over.

TIPS VOOR THUIS
Wil je samen met je kind thuis ook activiteiten doen die passen bij het Uk & Puk thema ‘Dit ben ik!’?
Hieronder hebben we een paar tips voor thuis.
Activiteiten voor baby’s (0 tot 1,5 jaar)
Zing kinderliedjes waarin lichaamsdelen worden genoemd. Denk bijvoorbeeld aan ‘Klap eens in je
handjes’ of ‘Deze vuist op deze vuist’. Door te luisteren naar deze liedjes en te kijken naar de gebaren
die jij erbij maakt, leert je kind nieuwe woorden.
Bij veel kinderliedjes horen ook spelletjes, waarbij kinderen heen en weer of op en neer bewegen. Denk
aan ‘Hop paardje, hop’ of ‘Schuitje varen, theetje drinken’. Hierdoor wordt het evenwichtsgevoel van je
baby geoefend.
Geef je baby complimentjes. Bijvoorbeeld: ‘Wat ruik je lekker’ of ‘Wat zie je er mooi uit’. Ook al begrijpt
je baby je misschien nog niet helemaal, hij of zij ziet aan jouw gezicht en hoort aan de klank van je
stem wat je bedoelt. Het geeft je baby een fijn gevoel als je trots op hem of haar bent en dit maakt het
contact tussen jullie sterker.
Praat tijdens het verzorgen van je baby over wat je doet. Zo leert het nieuwe woorden. Benoem
bijvoorbeeld de lichaamsdelen bij het afdrogen.

Activiteiten voor dreumesen en peuters (1,5 tot 4 jaar)
Kinderen in deze leeftijdsfase bewegen graag. Ga naar de speeltuin of naar het park of bos om te
klimmen en klauteren.
Doe een luisterspelletje. Zorg dat het stil is en vestig de aandacht op geluiden. Hoort je kind de vogels
fluiten, een vliegtuig overvliegen of een auto voorbijrijden? Kunnen jullie het geluid ook nadoen.
Verstop tijdens het afdrogen steeds een ander lichaamsdeel onder een handdoek en doe alsof je het
lichaamsdeel kwijt bent. ‘’Waar is je hand? Ik zie hem nergens meer. Hoe kan dat nou?’’ Reageer
opgelucht als het lichaamsdeel weer tevoorschijn komt. ‘’Oh gelukkig, daar is je hand!’’ Waarschijnlijk
vind je kind dit een leuk spelletje en gaat het zelf andere lichaamsdelen verstoppen.
Jonge kinderen kunnen hun gevoelens nog niet in goede banen leiden. Dit zie je ook aan hun
lichaamstaal. Wanneer je de emotie van je kind verwoordt, wordt hij of zij vaak rustiger. Je kind leert
hierdoor beter begrijpen wat hem of haar overkomt als hij boos, bang, blij of verdrietig is. Ook leert het
de woorden voor de verschillende emoties. Hierdoor kan je kind steeds beter verwoorden wat het voelt.
Heel veel plezier!

.

