SEPTEMBER / OKTOBER 2022
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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.
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WIST U DAT?
STUDIE-/ BIJZONDERE
DAGEN
BOEKSUGGESTIES

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 Oude-Tonge
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 Oude-Tonge 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.

THEMA-/ VAKANTIE TERUGBLIK

Het thema van afgelopen weken was ontzettend leuk! De kinderen en de leidsters hebben heel
erg veel gemaakt en gedaan tijdens dit thema. Het thema was “Op een onbewoond eiland”. De
kinderen hebben erg veel knutselwerkjes gemaakt, maar we hebben ook met elkaar een
onbewoond eiland en een vulkaneneiland gemaakt. Dat was heel erg leuk om te doen!
Daarnaast hebben wij met elkaar ook vele uitstapjes gehad naar vele locaties verspreid over
het eiland of daarbuiten.
Zo zijn we bij de Grevelingendam geweest, de Binnenmaas in Rotterdam, in Oostvoorne naar
het maïsdoolhof, naar de Flipjes in Ouddorp, naar Aquadelta in Bruinisse, de Vrouwenhof in
Roosendaal en ga zo maar door! Elke vakantie is het weer een verrassing waar we heen gaan.
En elke vakantie is het weer een feest als we op uitstapje zijn. We mogen dan mee in de auto
van het Kinderpaleis. Vaak zingen wij dan een liedje met elkaar of we spelen een auto spelletje
of we kletsen gezellig met elkaar over van alles en nog wat. In de auto is het dus altijd gezellig,
dat wil je niet missen!
De kinderen wisten bij het thema “Op een onbewoond eiland” zelf ook heel veel te maken en te
verzinnen, zo waren er ook hele leuke rollenspellen bedacht die perfect bij dit thema paste.
Onze film momenten hebben wij hierop ook afgesteld, voor zover dat mogelijk was. Hoe dan
ook, de vakantie was een zeer geslaagde vakantie met heel erg veel leuke momenten!

SPORTDAG
De laatste week van de vakantie was op donderdag 18 augustus onze jaarlijkse sportdag.
Dit na 2 jaar van afwezigheid! En wat was dat een fantastische dag. De zon scheen, de
muziek stond aan, er waren heerlijke broodjes met knakworstjes en er waren heel veel
enthousiaste kinderen. Op deze dag waren er vele verschillende activiteiten die de kinderen
konden doen. Elke activiteit was leuk, soms hadden de kinderen zelfs tijd te kort zo leuk dat
het was!
Al met al was deze zomervakantie van 2022 een zeer geslaagde vakantie. De volgende
vakantie is in oktober. Dan is het herfstvakantie! Voor deze vakantie staan er ook al hele
leuke dingen gepland!
Tijdens deze vakantie en daarvoor werken we aan het thema “Speuren naar sporen”. En
wat daar allemaal bij gaat horen dat zult u vanzelf zien aan de vele knutselwerkjes en
leuke activiteiten, die dan in de groep zullen hangen of door de kinderen zullen worden
verteld!
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WIST U DAT:
Wist u dat wij in één jaar tijd wel 8 thema’s
behandelen?
Wist u dat ons volgende thema aansluit bij de herfst?
(Speuren naar sporen)
Wist u dat wij een aantal nieuwe kinderen op de BSO
krijgen? (Welkom allemaal!)
Wist u dat er in de zomervakantie minstens 60 broden
zijn op gegeten?!
Wist u dat de kinderen heel goed kunnen knutselen?
(Piratenvlot, verrekijker, slippers, onbewoond eiland,
vulkaneneiland, schatkist, flessenpost etc. etc.!)
Wist u dat sommige meiden op de BSO heuse kappers
zijn, en dat er hele mooie kapsels worden gemaakt?
De vakantie is voorbij en we zijn met het nieuwe
schooljaar begonnen! Veel kinderen van de
Diamantjes zitten nu voor het eerst bij de
Schatkamer. Dat was best even spannend,
maar ook ontzettend leuk! Na de vakantie
worden altijd even alle afspraken van de BSO
herhaald, en bijna iedereen wist nog heel goed
wat onze afspraken zijn!

De komende tijd hebben we weer verschillende
thema’s gepland staan, zo is ons eerste thema
speuren naar sporen en het laatste thema
voor dit kalenderjaar is: waar is dat feestje?
Volgend jaar krijgen wij weer verschillende
nieuwe thema’s waaruit de kinderen kunnen
kiezen wat zij nu het leukste thema vinden. Hier
zal dan tegen die tijd over gestemd worden
door de kinderen zelf.

STUDIE-/ BIJZONDERE DAGEN
Als er studiedagen of andere bijzondere dagen zijn, waardoor uw kind/ of kinderen vrij zijn,
zou u dit dan als ouders zijnde op tijd aan de BSO-leidsters willen doorgeven? (Minstens 4
dagen van tevoren.)
Zo weten wij, ook i.v.m. personeelsinzet, wie er komen en hoeveel kinderen er komen. Vaak
sturen wij u een bericht als wij weten dat er een studiedag aankomt, maar het zou fijn zijn als
u hier zelf ook rekening mee houdt en dit zelf ook goed in de gaten houdt. Zodat niet alles één
dag van tevoren geregeld hoeft te worden, maar dat dit tijdig geregeld is.
Als leidsters zijnde houden wij dit zelf ook zo goed mogelijk voor u in de gaten, maar er kan
wel eens een dag tussendoor glippen. Daarom willen wij graag dat u dit zelf ook in de gaten
houdt als u gebruik wilt maken van de BSO tijdens deze dagen. Vooral september en oktober
zijn altijd zeer drukke maanden en doordat er niet altijd genoeg personeel is, is het heel fijn
als u dit van tevoren aangeeft. Dit geld ook voor de vakantieopvang, dat u zelf tijdig aangeeft
of uw kind de hele vakantie komt op de dagen dat u opvang afneemt. Bij een vakantie willen
wij dit minstens 2 tot 3 weken van tevoren weten of uw kind of kinderen komen. Dit ook i.v.m.
geplande uitstapjes en beperkte zitplaatsen in de auto’s.
Als wij nog niet van u als ouders een bericht hebben ontvangen als er een studiedag of
vakantie aankomt, dan krijgt u van ons ook tijdig bericht met de vraag of uw kind of kinderen
deze betreffende dagen komen. Wij willen u als team hiervoor alvast bedanken!

BOEKEN SUGGESTIES
Voor de Schatkamer
Ontzettend-Ontzettend Irritant van Andy Griffiths en Terry Denton
Is dit boek iets voor jou? Doe deze test!
Vraag jij tijdens lange autoritten ook altijd 'Zijn we er al?'
Vind jij het leuk om mensen gek te maken door hen de hele
tijd na te doen?
Houd jij ook altijd extra lang de douche bezet?
Vind jij het leuk om vreemde vragen te stellen waar
niemand op kan antwoorden?
Slinger jij ook zo graag aan de waslijn?
Elk positief antwoord is één punt!
3-5 Jij bent duidelijk een ontzettend irritant persoon. Dit is echt
een boek voor jou.
1-2 Jij bent een redelijk irritant persoon. Dit is echt een boek
voor jou.
0 Jij snapt niet hoe leuk het is om irritante dingen te doen. Dit
is echt een boek voor jou.
Een boek vol avonturen van Andy met een irritante vlieg,
gekke danspasjes en een loodzwaar kampeerbed.

Voor de Diamantjes
Word nooit groot van Roald Dahl
Dit humoristische prentenboek is een ode aan de
fantasie en vindingrijkheid van kinderen. Gebaseerd op
de levensvisie van Roald Dahl: Never grow up! Wat zou
er gebeuren als je nooit volwassen werd?
Word nooit groot is een prentenboek voor iedereen
vanaf 4 jaar, gebaseerd op de levensfilosofie van Roald
Dahl: Never grow up. De fantastische illustraties zijn
gemaakt door Quentin Blake.
Wat zou er gebeuren als je altijd kind bleef en nooit
volwassen werd? Dan hoefde je in ieder geval niet al die
vreselijk verantwoorde grotemensendingen te doen. Het
is gewoon sneu met hoeveel saaiheid volwassenen hun
dagen vullen. Maar het kán ook anders…!
Dit prentenboek is een ode aan de fantasie en
vindingrijkheid en zal alle fans van Roald Dahl
aanspreken, jong en oud!

