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NIEUWSKRANT PEUTERPALEIS

NOVEMBER / DECEMBER 2022

VAKANTIE EN FEESTDAGEN
Met de kerstvakantie zijn wij ook gesloten.

Deze start 26 december tot en met 6
januari. Daarna beginnen we meteen met

een heel nieuw thema! Wat heb jij aan
vandaag?

 
SINTERKLAAS

Maandag 5 december vieren wij op school
Sinterklaas, u mag dan met 1 ouder per

kind Sinterklaas mee vieren. De tijd volgt
nog via de groepsapp van de

peuterspeelzaal! 
 

KERST
Kerst vieren wij dit jaar ook gezellig met

elkaar (zonder ouders), dit vieren wij
donderdag 22 december. Trek dan je

mooiste kerst kleding aan en neem wat
lekkers mee. Willen papa of mama

aangeven wat ze dan meegeven? Dan
hebben we een gezamenlijke kerstbrunch.

 
OUDERPORTAAL

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.

 

TARIEVEN
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
 
 



Dean  06-06-2019
 

Thema
 

Het afgelopen thema ging het over: Dit ben ik! We hebben onszelf bekeken in de spiegel,
ons gezicht gekleurd en opgeplakt en een fotolijstje gemaakt met onze eigen foto erin.
We hebben ook heel vaak de liedjes hoofd schouders knie en teen gezongen en dit zijn

mijn wangetjes gezongen. Daarnaast konden de kinderen het themaverhaal uit hun
hoofd! Dit ging over Trompie in de klas en zijn lange neus.

 
 

Ons nieuwe thema is Regen 
 

Dit thema kunnen wij perfect combineren met het seizoen herfst. De kinderen hebben al
een hele mooie regen knutsel gemaakt. In de kring bespreken we elke keer wat voor

weer het vandaag is. Ook hebben wij een mooi kijkboek over de paraplu, die reist over de
hele wereld samen met een hond. Het thema verhaal gaat over Masja die graag regen

wil, alleen er is helemaal geen regen. Dus hoe kan ze nu haar nieuwe regenkleding aan? 
 

Ook hebben wij bij dit thema een liedje wat wij heel vaak zingen namelijk deze:
Het regent, het regent,

iedereen wordt nat. Druppels vallen op mijn hoofd
spat, spat, spat.

 
Het woordje hoofd kun je telkens vervangen voor iets anders, zo kun je grond, dak, arm,

vinger, been, etc. etc. 
 

 
 
 



VERJAARDAGEN
DEVIN             12 NOVEMBER              3 JAAR
ISCA                15 NOVEMBER             28 JAAR 
DELI                23 NOVEMBER             4 JAAR
LOTTE             25 NOVEMBER             3 JAAR 

 
 
 

WIST U DAT?
 

Wist u dat we een nieuw boekenkastje hebben en dat de kinderen nu veel meer een
boekje pakken? 

Wist u dat er binnenkort 4 nieuw kindjes op de groep komen? 
Wist u dat er al heel veel kindjes in de groep plassen op de wc/potje? 

Wist u dat de kinderen van verven/lijmen houden? Vooral het kliederen is favoriet ;)
Wist u dat Puk tijdens het thema regen zijn mooie rode regenkleding aan heeft?

Wist u dat wij een nieuwe liedjes doos hebben, zodat de kinderen precies weten bij
welk voorwerp, welk liedje hoort?

 




