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NIEUWS: 
 

Beste ouders, 
Hierbij een berichtje vanuit de oudercommissie.

Als oudercommissie komen wij een aantal
keren per jaar bij elkaar om verschillende

onderwerpen te bespreken. Naast de
vergaderingen helpen we ook bij het

organiseren van diverse activiteiten. Ook dit
jaar staan er weer leuke dingen op de planning!

Als oudercommissie vinden we het belangrijk
en leuk om nog vaker te horen wat er speelt

onder de ouders. We ontvangen graag
signalen van dingen die misschien beter of

wellicht anders kunnen, of andere suggesties.
Je kunt ons altijd mailen met vragen of

suggesties, zodat wij zo goed mogelijk de
belangen van alle ouders en kinderen kunnen

behartigen. 
Daarnaast zijn we nog op zoek naar nieuwe

leden. Lijkt het je leuk om bij ons aan te sluiten?
Dan zoeken we jou! Je bent van harte welkom!

Mail ons via: info@kinderopvang-
hetkinderpaleis.nl

 
Groeten, 

Willemijn, Jeanine, Willemijn en Mirella 
 
 

mailto:info@kinderopvang-hetkinderpaleis.nl


WIST U DATJES

DE WACHTERTJES
 

Onze volgende thema ' De boerderij' is? 
Wij dan een hoek gaan inrichten met stro? 
Dat Fedde en Leyton 4 jaar zijn geworden

en nu naar school gaan. 
Dat bij binnenkomst ieder kind het liefst

even wil kleuren. 
Dat bijna iedereen aan het oefenen is om

op de wc te plassen? 
En dat dat al super goed lukt bij de meeste

kinderen! 
 
 
 

DE KROONTJES
 

Bo al heel goed kan lopen 
Koen grote broer wordt 

Mason de juffen heel goed kan helpen 
Charlie de juffen heel goed helpt met

opruimen 
Emilia hele verhalen vertelt als ze in de box ligt

te spelen 
Lieke nu tijgerend de hele groep aan het

ontdekken is 
 
 
 
 

EVEN VOORSTELLEN
 

Mijn naam is Rianne Offerhaus. Ik ben 43 jaar,
getrouwd en moeder van 2 dochters van 13 en 16 jaar.
Inmiddels zit de jongste ook op de middelbare school

en is er weer tijd gekomen voor mezelf. Mijn hart ligt bij
werken met kinderen, vandaar dat ik heel graag weer

mijn oude beroep wilde oppakken.
 Vanaf 1 maart ben ik als invalkracht te vinden op de

diverse groepen en locaties. Ik kijk ernaar uit om
kennis te maken met alle kinderen, ouders en alle

collega's.
 

 Groet Rianne Offerhaus 
 



VERJAARDAGEN
Wachtertjes

Kane 29 maart 
Mick 20 april 
Lauren 26 april 

Kroontjes

Bo, 03-03-2022, 1 jaar 
Jaylee, 07-03-2022, 1 jaar 
Mason, 31-03-2021, 2 jaar 
Evi, 27-03-2021, 1 jaar 
Loa, 04-04-2022, 1 jaar 
Lieke, 08-04-2022, 1 jaar 
Koen, 28-04-2021, 2 jaar 

 

THEMA
.

 Beste ouders/verzorgers, 
Wij starten vanaf 27 februari met het thema Op de boerderij. We praten, lezen, zingen,

spelen en werken over allerlei dingen die met de boerderij te maken hebben. Op de
boerderij wonen veel verschillende dieren. Maar die wonen daar niet voor niets! De

kinderen ontdekken welk voedsel van de boerderij komt en hoe het leven op de boerderij
eruitziet.  

U kunt uw kind helpen dit thema nog beter te beleven. In deze nieuwskrant vindt u
activiteiten om samen te doen en een speciale thuisopdracht. Het is voor kinderen

geweldig om te merken dat hun ouders weten waar zij op school mee bezig zijn. Veel
plezier samen! 

De boerderij in de supermarkt  
De kinderen leren in dit thema dat bepaald voedsel, zoals eieren, yoghurt, kaas en
groenten van de boerderij kunnen komen. Vraag uw kind ernaar als u samen in de
supermarkt bent. Laat uw kind aanwijzen welke producten van de boerderij zouden
kunnen komen. Staat dit misschien op de verpakking? Misschien een plaatje van een

boerderijdier of de boerderij zelf. Kies samen iets lekkers uit dat van de boerderij komt.  
De boerderij thuis  

Kijk samen in de kast wat voor eten er in huis is, dat van de boerderij afkomstig kan zijn.
Neem boerderijfiguren of plaatjes van boerderijdieren (eventueel samen tekenen) en ga
samen het eten ordenen. Zet bijvoorbeeld al het eten dat bij de koe vandaan komt bij de

koe. (De melk, de kaas, de vla, ...) Gebruik voor groentesoorten een afbeelding van de
boer of de boerderij.  

 
 

 



 
THUISOPDRACHT

 
 

Op de volgende pagina zit een werkblad. Het is een tekening van een stuk land waar
boerderijdieren hoort te staan. Bespreek samen met uw kind wat ontbreekt op deze
tekening. Maak samen de tekening af. U kunt er ook voor kiezen om plaatjes uit te

knippen en op te plakken. Neem het werkblad mee naar school als het klaar is. 
 

SNUFFELSTAGIAIRES 
 

Zoals jullie waarschijnlijk al hebben gezien
zijn er regelmatig snuffelstagiaires. Zij

komen een kijkje nemen in de
kinderopvang. Snuffelstagiaires zijn er vaak

2 weken.

FOTOGRAAF
 

Op dinsdag 7 maart en woensdag 8 maart
komt de fotograaf langs, daar heeft u een
brief over ontvangen. U kunt aangeven of
uw kind deze dag aanwezig is op de lijst

naast de deur. 
Als de foto's klaar zijn, krijgt u van ons een
kaartje met daarop een code, zodat u de

gewenste foto's kunt bestellen.
 




