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Eindelijk na zoveel jaar konden wij weer een
sportdag organiseren, hier waren wij erg blij mee!

Het was nog even spannend qua weer, maar
uiteindelijk was het een prachtige dag.  

We hadden zeven enthousiaste verenigingen die
mee hielpen om de kinderen 5 clinics te geven.

Zo konden de kinderen dansen, voetballen,
kickboksen, korfballen, hockeyen, honkballen,

karate en meedoen met de atletiek.  
 

Ook waren er deze dag enthousiaste hulpouders
die ons zeer goed geholpen hebben zodat alles

goed kon verlopen.  
In de ochtend hebben we nog lekker fruit op en
tussen de middag konden we genieten van een

broodje met knakworst.  
Na de lunch werd er weer fanatiek verder

gesport. Om half drie was het afgelopen en
gingen we met een voldaan gevoel naar

huis/bso.  
We kijken terug op een geslaagde en sportieve

dag. We hebben genoten!  
 
 

SPORTDAG



VERJAARDAGEN

Elin 7 september 11 jaar
Indi 8 september 5 jaar
Sammy 8 september 8 jaar
Ayla 12 september 9 jaar
Olav 13 september 7 jaar
Rens 14 september 6 jaar
Jurre 18 september  7 jaar
Nova Do 20 september 6 jaar
Joah 20 september 8 jaar
Mila 21 september  7 jaar
Raven 22 september6 jaar
Do 22-9 Noud B 8 jaar
Vrij 23-9 Vajén 6 jaar
Di 27-9 Brendan 6 jaar
Di 27-9 Matteo 5 jaar
Vrij 30-9 Deen 8 jaar

Bob 3 oktober 6 jaar
Aylin 10 oktober 8 jaar
Mees 12 oktober 5 jaar
Tomasz 12 oktober 9 jaar
Ryan 14 oktober 9 jaar



 

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.
 

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.

 
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.



 
De zomervakantie is voorbijgevlogen voor ons allemaal, maar wat hebben wij genoten. Zes

weken lang alleen maar leuke activiteiten, leuke uitstapjes en veel geknutseld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We waren gestrand op een onbewoond eiland en elke week was er een nieuw hoofdstuk van
ons avontuur. Er zijn vulkanen, vlotten etc. gebouwd. Ook de gymzaal was omgetoverd tot

een onbewoond eiland met obstakels en vluchtroutes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We maakten eilandjes met palmbomen en hangmatten. Een kompas is handig om te zien
waar het noorden is en ook een verrekijker mocht niet ontbreken. Tussendoor maakten wij
ook leuke uitstapjes naar het wilde weide speelbos, Historyland, klimbos en nog veel meer.  

 
 

ZOMERVAKANTIE




