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NIEUWS

Soms komt het bij de BSO nog wel eens voor
dat de kinderen een ongelukje (vieze broek)
hebben, buiten gevallen zijn of natte sokken
hebben na de regen. Wij willen graag onze

voorraad aanvullen. We kunnen onderbroeken
en sokken (in alle maten) heel goed gebruiken.
Dus als u ons kunt helpen met te kleine kleding

van uw zoon/dochter dan zijn wij u erg
dankbaar.

.
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THEMA'S
 

Afgelopen thema
Afgelopen thema was: Lol op de Noord- en Zuidpool. We hebben iedere dag gepraat

over de Noord- en Zuidpool. Waar ligt het op de kaart, is het daar koud of warm, welke
mensen en dieren wonen hier? Etc. We mooie boeken over de Noord- en Zuidpool

gelezen en hebben de kinderen knutselwerkjes gemaakt. Zo hebben wij mooie
sneeuwvlokken geknipt, een leuke Eskimo (Inuit) met eigen foto gemaakt, pinguïns

geknutseld, een mooie sneeuwpop van zachte watjes gemaakt en niet te vergeten de
pinguïndans.. Dit was allemaal een gezellig vol programma.

Op woensdag hebben we vissticks gegeten, en ook vele andere lekkere dingen! We
hebben zelfs een smeltende sneeuwpop met eetbare producten gemaakt en lekker

opgegeten!
 
 

Nieuwe Thema
Dino’s en Archeologie. Dino figuren en dino speelgoed kan natuurlijk niet ontbreken

tijdens dit thema! Dit thema begon maandag 13 februari. In deze periode hebben wij al
veel leuke activiteiten gedaan, en er zullen nog veel leuke activiteiten volgen. 

Het thema wat na Dino’s en Archeologie volgt is het thema Lego Mania!
 

Wist u dat alle thema’s van dit jaar bedacht zijn door alle kinderen van de BSO, zowel
door de kinderen van de BSO in Middelharnis als de kinderen van de BSO in Oude-

Tonge? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
CARNAVAL

 
Donderdag 16 februari hebben wij carnaval op de BSO gevierd. De kinderen mochten deze
middag verkleed komen en we hebben er een gezellige middag van gemaakt. We hebben

heerlijk gedanst, gezongen, lekkere dingen gegeten en gezellige spelletjes gedaan. 
 

ZELFSTANDIG BUITENSPELEN
 

Het komt wel eens voor bij het zelfstandig buitenspelen dat er dingen gebeuren die wij als
leidsters niet leuk vinden. Omdat wij niet buiten zijn, kunnen wij de kinderen hier niet gelijk op

aanspreken. Als hetgeen wat er buiten gebeurd niet door de beugel kan, laten wij dit u weten en
gaan wij een gesprekje aan. Zo kunt u beslissen of uw kind nog steeds zelfstandig buiten mag

spelen. (Zelfstandig buitenspelen, betekent ook dat er geen leidsters buiten zijn.) 
 
 
 

OUDERCOMMISSIE
 

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 
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Nahla                   05-03-2015
Fenna                  19-03-2013
Luuk                     20-03-2017
Sarah                   23-03-2018
Gwen                    01-04-2013
Liz                         01-04-2013
Sven                     03-04-2014
Jasmijn H            04-04-2012
Selena                 05-04-2015
Amelie B             07-04-2014
Demian               09-04-2015
Marije                  10-04-1996
Owen                  25-04-2017
Robin                  26-04-2018

 

VERJAARDAGEN 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 

 
 

Jan Willem van Hattum heeft in
september afscheid genomen van

Het Kinderpaleis omdat hij een
opleiding ging volgen. 

Nu Jan Willem de donderdagen vrij is
van zijn opleiding wil hij graag weer

op onze BSO-s komen invallen.
Welkom terug Jan Willem

 
STAGIAIRE

 
Marit in 't Veld start op 19 april bij de

BSO. Ze komt op  woensdag- en
vrijdagmiddag tot de Zomervakantie. 

Daarnaast zie je haar ook 2
ochtenden bij het Peuterpaleis

 
 



 
 

Leuke uitspraken van kinderen:
 

31-1-23 Isabeau: Juf Beau en juf Isca en de kinderen zijn met elkaar gezellig aan het
kletsen. Dan vragen de kinderen of de juffen al getrouwd zijn of een vriend hebben. Juf
Isca zegt tegen Isabeau “nee nog niet”, waarop juf Beau tegen Isabeau zegt: “Ik wacht

nog op een aanzoek!” Daarna vraagt Isabeau of de juffen dan al wel al kinderen
hebben. Waarop beide juffen zeggen “nee nog niet.” Juf Isca zegt tegen juf Beau: “Dat
weet jij nog niet” met een knipoog.  Waarop juf Beau antwoord: “Nou mij niet bellen!”

Waarop Isabeau antwoord tegen de juf: “Nou echt wel! Ik ga jou echt wel bellen!!”
 

2-2-23 Jesse C & Daniel: De kinderen zijn heerlijk aan het spelen met de lego tijdens de
VSO. Jesse C benoemt dat hij het vervelend vindt dat de deur langzaam opengaat,

want dan moet je zo lang wachten tot je kunt spelen. De juf antwoord daarop dat het
vervelender is als er telkens een koude windvlaag naar binnen komt waaien, omdat het
dan zo koud wordt voor de kinderen en de juffen en dat we gewoon een beetje geduld
moeten hebben, want de deuren gaan echt vanzelf wel open als je goed stil blijft staan.

Waarop Daniel heel hard roept: “Ja, want geduld is een schone zaak!”
 

2-2-23 Sem VL: De kinderen lopen in de rij richting de BSO. De juf kletst gezellig met
Sem over kleding en schoenen en alles wat je maar kunt aandoen. Sem antwoord met:

“Ja, ik had hele mooie slippers maar nu zijn ze kapot.” Waarop de juf antwoord: “Ow
jee en nu?” Sem antwoord met een vrolijk gezicht en legt het hele proces uit aan de juf.

“Ja, de slippers zijn nu in de prullenbak. Dan worden ze opgehaald door de
vuilnismeneren.” De juf knikt en vraagt: “wat gebeurt er daarna dan?” Sem antwoord:
“De vuilnismeneren brengen dan de slippers met de kruiwagen naar de loopband, en
de loopband gaat dan aan het einde omhoog en dan verdwijnen ze in de lava!” De juf
zegt: “Ow en waar zijn ze dan gebleven?” Sem antwoord: “Dan zijn het zwarte blokjes

geworden en dan komen ze in de prullenbak, daar zit ook lava in en dan zijn ze
helemaal weg!” “Dus alle vuilnis en rommel komt altijd in de lava?” “Ja natuurlijk want

dan is alles weg!” 
 

2-2-23 Sven & Cas:  De kinderen zijn fruit aan het eten. Juf Isca schuift met het lege
fruitbord de bekers om. Juf Beau roept “STRIKE! Was dat de bedoeling?” “Jaaaa” zegt
juf Isca “Even kijken of het ging lukken.” Waarop Sven tegen Juf Isca zegt “Zo jij kan

goed bowlen.” (Cas) “Ja je moet op Beau-les.” Waarop Sven zegt “Ja dan kun je
helemaal goed bowlen!” (Cas) “Ja Beau-les!”

 



BOEKENTIPS
 

schatkamer:

 
Dodelijke Dino’s:

Van de Anchisaurus tot de
Tyrannosaurus rex, de angstaanjagende

eigenschappen van deze dodelijke
roofdieren worden nauwkeurig

beschreven en met elkaar vergeleken.
Wie was het sterkst? Wie was het
gemeenst? Wie viel aan met zijn

vlijmscherpe tanden? 
 

 
'Het allermooiste boek over dinosauriërs' 
Is een schitterend en spectaculair kijk- en
bladerboek vol met de indrukwekkendste

Dino’s. Dit spectaculaire deel van de
populaire non-fictiereeks 'Het allermooiste
boek' neemt je mee in de wondere wereld
van dinosauriërs. De enorme reptielen die

erin staan komen uit verschillende
perioden en geslachten, maar de gemene
deler is hun bijzondere en indrukwekkende

verschijning. 
 



BOEKENTIP
DIamantjes

Het grote boek over dinosaurussen:
Van de grote brachiosaurus tot de

afschrikwekkende tyrannosaurus: in dit
boek maken kinderen kennis met de

grootste en machtigste Dino’s die ooit op
aarde rondliepen (en ook een paar

kleintjes). Met gigantische uitvouwpagina’s
waarop de langste, zwaarste en meest

enge dinosaurussen staan, met
afmetingen en feiten over wanneer en hoe

ze leefden.
 
 
 
 
 

Joris puzzelt een dino:
Joris is kampioen. In alles. En nu wil hij

uitpuzzelen hoe een dino in elkaar zit. Hij
verstopt zich in de wc van het

natuurmuseum en komt ’s nachts
tevoorschijn. In de grote dinozaal loopt
alles fout. Kan Joris de situatie redden

voordat zijn klas de volgende ochtend op
excursie naar het museum komt? Joris is

een echte puzzelkampioen, maar op Dino’s
moet hij nog een beetje oefenen. Een

nachtelijk avontuur in het museum voor
kinderen vanaf 4 jaar, over ‘de beste willen

zijn’.
 
 


