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Vanaf heden kunt u via uw ouderportaal
documenten inzien van Het Kinderpaleis, die

betrekking hebben op u als ouder.
Deze kunt u vinden onder informatie.

 
Houdt u er rekening mee dat wij gesloten zijn

van 26 dec t/m 30 december.
 

De nieuwe tarieven van 2023 zullen half
november bekend gemaakt gaan worden via
de mail. U dient hiervoor zelf een wijziging te

doen bij toeslagen.nl
 

NIEUWS: 
 
 



WIST U DATJES

DE WACHTERTJES
 

Noa, Daan en Lucas bijna naar de basisschool gaan.
Ryan en Kes bijna bij ons op de peutergroep komen spelen.

Noud het echt fantastisch vond om met bladeren te stempelen en te knutselen.
Wij op ons herfstwandeling een heleboel eikeltjes en kastanjes hebben gevonden.

Wij nu ook een hele mooie herfst tafel hebben.
 

DE KROONTJES
 

Lieke vrolijk lacht naar iedereen
Mason de bus van papa heel goed herkent

Jason erg van zijn papje geniet en daarbij hmm geluiden maakt
Zack steeds sneller wordt in het tijgeren

Maxiem zich overal aan optrekt
Senn het heerlijk vindt om naar buiten te gaan en op de glijbaan te glijden.

Nathan grote broer is geworden. Zijn zusje heet Emilia.
Salomé, zusje van Hadassa, komt vanaf eind november bij ons op de Kroontjes spelen.

 
 



VERJAARDAGEN

 

 
Wachtertjes

Noa 4 jaar
Lucas 4 jaar
Daan 4 Jaar

Kroontjes

Maxiem   1 jaar
Xavi,         2 jaar
Sophie     2 jaar
Senn        2 jaar 
Zack         1 jaar

 
 

Hallo iedereen,
 

Bij ons op de groep hebben wij de afgelopen weken het thema 'Dit ben ik' afgerond.
In de laatste weken van dit thema hebben we een heel leuk bloten voeten pad met
verf gedaan. Dit hing vervolgens ook een tijdje bij ons op de kast. Oooh wat vonden

ze dit grappig en gek. Dat ze zomaar met hun voeten in de verf mochten. Ook
hebben we met lipstick kusjes gemaakt op papier. En hebben we onze ramen

versiert met deze kusjes. 
 

Nu we dit thema hebben afgerond zijn we begonnen aan ons nieuwe thema 'Regen'.
Met ons nieuwe thema hebben we al lekker buiten in de plassen gestampt en hebben

wij een hele mooie herfstwandeling gemaakt. In de komende weken gaan wij het
hebben over of wij nou wel of niet buiten kunnen spelen in de regen? Misschien als
we onze regenlaarzen en regenjassen aan hebben of is het dan nog steeds te nat?
Misschien kunnen we dan ook onze mooie paraplu meenemen. Natuurlijk gaan wij
ook een hele boel mooie knutsels maken die te maken hebben met de regen en de
herfst. Voor deze knutsels gebruiken wij ook natuurlijk materiaal, zoals blaadjes en
kastanjes. Dit vinden ze soms wel een beetje gek, maar erg leuk om uit te proberen.

 
 
 

Stukje van de Wachtertjes



GEBAREN TAAL MET JE KIND(EREN)
 

.Tijdens de studiedag mocht ik (Anja Lutz) de cursus Laat het maar zien, gebarentaal
in de kinderopvang geven. Gebarentaal speelt een belangrijke rol bij de

taalontwikkeling van kinderen. 
Gebaren gebruiken met je kind(eren)

De ontwikkeling gaat erg snel van je kind. Eerst geeft het je signalen m.b.t. zijn
behoeften (zelfs al tijdens de zwangerschap) en als je kind tussen de 6 en 9 maanden
oud is, zijn de hersenfuncties voldoende ontwikkeld, zodat het de omgeving om zich

heen kan opnemen en observeren. Zijn wereld wordt weer een stukje groter.
Daarnaast is de grove motoriek van je kind ook aan het ontwikkelen en kan het je met

zijn handen al dingen duidelijk maken. Ze weten al erg snel hoe ze moeten wijzen of
kreetjes moeten maken, maar de gesproken taal start gemiddeld pas rond de 18

maanden.
Wat is het dan toch mooi om via Babygebaren, de gesproken taal met gebaren te
ondersteunen. Kinderen kunnen deze gebaren al gebruiken vanaf 6 maanden. Zo
stimuleer je ook nog eens de gesproken taal. Immers het kind leert het gebaar te

maken voor drinken en kan dat vervolgens dus koppelen aan het woord drinken. Zijn
zelfvertrouwen groeit en hij wordt dan ook gestimuleerd om het eerder te zeggen.

Ook merken we dat kinderen die opgroeien met deze gebaren, ook eerder praten en
al met mooie zinnen communiceren.

Wil je hier graag meer over weten? Neem gerust eens een kijkje op onze website
www.jipkes.nl. Wij organiseren ook (online) ouderavonden binnen de opvang en

binnenkort komt ook de onlinetraining voor ouders beschikbaar. Dan kun je mooi in je
eigen tempo en op je eigen moment met de gebaren aan de slag. Wil je mij graag

volgen? Stuur gerust een connectieverzoek op LinkedIn of volg ons op Facebook of
Instagram.

 
Groetjes Anja Lutz

 
 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.jipkes.nl%2F&data=05%7C01%7C%7C9bd9b4d15ba94a8416ba08dab26e0799%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638018482883985832%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nA9fnJcHYIf7K%2FM6grXAzYI8nd9UToeA%2BHteCi7rzIQ%3D&reserved=0

