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In maart komt de fotograaf langs, daar heeft u

een brief over ontvangen. Als de foto's klaar zijn,
krijgt u van ons een kaartje met daarop een

code, zodat u de gewenste foto's kunt bestellen. 
 

Ook willen wij graag een ouder met een leuk
beroep uitnodigen om te komen voorlezen uit
een bijpassend boekje, en om wat te vertellen

over wat u doet met uw beroep. Graag willen wij
weten of u hiervoor open staat. In de groepsapp

komt een poll of u dit wil of niet, en welk beroep u
dan heeft. Zo willen wij dit jaar ons intensief

inzetten om meer activiteiten te doen met ouders
of grootouders. Dat staat in het jaar 2023

centraal bij onze Peuterspeelzaal. 
 

In april zullen we met elkaar gezellig Pasen
vieren, tegen die tijd krijgt u daar alle informatie

over. Wij zullen dan ook gezellig met elkaar
ontbijten en daarbij mogen opa en of oma bij
aanwezig zijn! Als het zover is krijgt u een brief

met alle informatie over deze ochtend. 
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ALGEMEEN



 
Afgelopen thema ging het over wat heb jij aan vandaag? De kinderen hebben leuke

knutsels gemaakt en ook vele kringgesprekken gevoerd over kleding. De kinderen weten
inmiddels bijna alles wel over kleding en wanneer je welke kleding aan kan doen. Het was
een leuk thema en stond ook zeker heel dicht bij de kinderen. De kinderen hebben tijdens

dit thema ook vele wasjes gedraaid in de wasmachine, alle was netjes gestreken en
opgevouwen. Wat een kanjers allemaal!

 
Het volgende thema gaat over De boerderij. Hiervoor zullen wij een leuk boek

aanschaffen via de bibliotheek. Tijdens dit thema zullen wij ook leuke knutsels maken,
liedjes zingen, buiten spelen en nog vele andere activiteiten doen. We hebben er zin in!!

 
 
 
 
 

THEMA



VERJAARDAGEN

                             Jamie             25-3-2019
                             Casper            3-4-2020
                             Marije             10-4-1996

 
 

Leuke uitspraken
 

Veerle en Viène 2-2-23:
 We zitten heerlijk aan de tafel ons fruit te eten. Veerle is heerlijk aan het zingen,
en de juffen vragen zich af wat voor liedje dat het is. Als de juffen het moment

even willen filmen voor mama, omdat het echt heel schattig is, vragen de juffen
wat was je nu ook al weer aan het zingen? Waarop Viène heel hard roept:

"MIAUW!!!" En Veerle zing haar liedje weer vrolijk verder. 
 

Casper K. 6-2-23
"Mijn voet doet klop klop van de trap. Maar morgen is het weer beter!"

 

Voorleesontbijt
 
 

26 januari was het voorleesontbijt. De
kinderen hebben ontzettend genoten.
We hadden lekkere broodjes, beleg en
heerlijke karnemelk. Na het eten kwam

juf Inge van de Nobelaer bij ons
voorlezen uit het boekje van Maximiliaan

Modderman geeft een feestje! En wat
was het ook een feest in de kring en op

de groep!
 



 
 

Bobbi mag vandaag gaan helpen,
op een echte boerderij.

Kijk daar rijdt hij op zijn tractor.
'Net als de boer!' lacht Bobbi blij.

 
In een hok ligt moeder varken.

Ollie zwaait: 'Dag allemaal!'
Bobbi telt wel zeven kleintjes.
Knorre knor, wat een kabaal.

 
Bobbi is een populaire serie kinderboeken
voor peuters vanaf 2 jaar. Het schattige

beertje is favoriet bij heel veel jonge
kinderen. De verhaaltjes over Bobbi zijn

heel herkenbaar en je zult ze steeds weer
moeten voorlezen. Peuters kennen de

rijmpjes natuurlijk al snel uit hun hoofd, dus
sla niet stiekem een stukje over!

 

Het is vroeg in de morgen, etenstijd!
Zou de boer al voer hebben gestrooid?

Dottie de kip gaat heel even kijken...
Maar als ze terugkomt zijn haar zes
kuikens verdwenen. Dottie gaat op

zoek. Ze vindt haar kuikens terug – op
één na. Waar kan hij toch gebleven

zijn? 

 

BOEKENTIP



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 
 

STAGIAIRE
 

Marit in 't Veld start op 17 april bij Het Peuterpaleis. Ze komt op de
maandag- en de donderdagochtend tot de Zomervakantie. 

Daarnaast zie je haar ook 2 middagen op de BSO in Oude Tonge
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