Beste ouders / verzorgers,
Bij deze ontvangt u de eerste nieuwsbrief van onze Kinderdagpaleizen:
Hofnieuws! Vanaf nu krijgt u elk kwartaal een nieuwe editie gemaild.
Helemaal 2018 én wij vinden het een fijne, persoonlijke manier om u op
de hoogte te houden van wat er speelt binnen onze paleismuren.
Laat ik beginnen met een nadere kennismaking. Weet u eigenlijk hoe de Kinderdagpaleizen
zijn ontstaan? Het begon allemaal met een droom. Ik was nog heel jong toen ik al wist dat ik
later met kinderen wilde werken. Vanaf mijn dertiende paste ik op en had ik al een groot
verantwoordelijkheidsgevoel. Vooral kinderen van 0 tot 4 jaar vond ik geweldig, omdat de
karakters deze periode echt worden gevormd.
Ik was een vroege leerling, haalde snel mijn diploma’s en op mijn zeventiende kreeg ik al
mijn eerste baan als leidster op een kinderdagverblijf. Superleuk, maar het begon snel weer
te kriebelen. Voor mijn gevoel konden er dingen beter: op de groep waren niet altijd vaste
leidsters voor de kinderen, terwijl de hechting juist zo belangrijk is. Ook de inrichting met
veel primaire kleuren en standaard meubels vond ik weinig fantasierijk. Wat leek het me
gaaf voor de kinderen om een paleiselijke sfeer te creëren, hen altijd door vaste leidsters te
laten verzorgen en bijvoorbeeld ook warme, gezonde maaltijden aan te bieden tussen de
middag, zodat de ouders daar ’s avonds niet meer aan hoeven te denken. Anderhalf jaar
broedde ik op mijn ideeën en toen zette ik de stap: ik kocht een pand in Zaandam. Mijn hele
familie hielp met klussen en schilderen en op mijn 21e opende Mini’s Kinderdagpaleis
Zaandam haar deuren!
Sinds die tijd is er onwijs veel gebeurd. Twaalf jaar geleden kreeg ik mijn eigen zoon Veròn,
die zelf ook 5 dagen per week meeging naar het kinderdagverblijf. Hoewel dat best veel was,
vond hij het altijd leuk en toen hij naar de basisschool ging, had hij duidelijk een ‘sociale
voorsprong’ ten opzichte van leeftijdsgenoten.
In 2008 kon ik Mini’s Kinderdagpaleis Monnickendam openen en in 2012 Paleis Amersfoort.
Ik werk nog steeds fulltime, kom uiteraard op alle drie de locaties en samen met de 14

leidsters vorm ik een hecht team. Want dat is het belangrijkste wat ik me elke dag realiseer:
alleen kan ik het niet. Het gaat toch om het kleine cirkeltje van de leidsters op de groepen
met de kinderen. Met elkaar zorgen we ervoor dat onze prinsen en prinsessen zich in een
veilige omgeving kunnen ontwikkelen. En dat hopen we nog vele jaren te mogen doen!
Rest mij voor nu nog om u een fantastisch nieuwjaar te wensen. En mocht er iets zijn, dan
kunt u mij altijd bereiken via info@kinderdagpaleizen.nl of 06-48105437.
Warme groet,
Alice van Neck, eigenaresse Kinderdagpaleizen

Priscilla Champeau
Uw kind is natuurlijk koning, maar in elke Hofnieuws zetten we voor
even een medewerker van Kinderdagpaleizen op de troon, om haar beter
te leren kennen. Deze keer: Priscilla Champeau (33).

Thuis: ‘Ik woon samen met mijn vriend, onze dochter Quinty (7) en zoon Chase (3).

Chase gaat één dag per week mee naar mijn werk, net zoals mijn dochter deed toen ze jonger
was. Eind deze maand wordt Chase 4 en gaat hij naar de kleuterschool; een nieuwe periode
voor ons allebei!’

Werkt: ‘Al 15 jaar bij de Kinderdagpaleizen! Ik leerde Alice kennen bij het

kinderdagverblijf waar zij ooit begon als leidster. Op dat moment combineerde ik leren en
werken: 1 dag in de week ging ik naar school en 4 dagen werkte ik bij datzelfde
kinderdagverblijf. Ik wilde altijd al met kinderen werken en toen Alice voor zichzelf begon,
hoopte ik dat ik mee mocht. Na vijf maanden kon Alice gelukkig haar eerste personeelslid
aannemen en dat was ik!
In al die jaren is er zoveel gebeurd: ik werk nu 36 uur per week en ben assistant
leidinggevende. Ik sta nog steeds op de babygroep, voornamelijk in Zaandam en soms in
Monnickendam. Maar daarnaast heb ik Kinderdagpaleis Amersfoort opgestart, maak ik de
roosters voor Zaandam en Monnickendam, verzorg ik rondleidingen voor nieuwe ouders en
ben ik het vaste aanspreekpunt voor alle leidsters. Wat er speelt, bespreek ik weer met Alice.’

Waarom deze kinderopvang: ‘Ik voel me heel goed bij het ‘kleinschalige’
van de Kinderdagpaleizen. Niemand is hier een nummer: het personeel niet, de ouders niet
en de kinderen al helemaal niet! Ik ken alle ouders en de lijnen zijn kort: als er iets is,
kunnen we het snel met Alice delen. We zijn geen logge organisatie met een locatiemanager
ertussen. Ook vind ik het voor de kinderen en ouders heel belangrijk dat we nooit met
uitzendkrachten werken, maar met vaste gezichten.’

Mooiste moment: ‘Als ik puur naar mezelf kijk, vind ik het mooi dat ik in 15 jaar
ben gegroeid van een meisje dat haar diploma nog moest halen, tot een volwaardig leidster
en nu zelfs een leidinggevende. Ook fijn vind ik het als we ouders met vragen kunnen helpen.
Soms vraagt een moeder bijvoorbeeld hoe ze een fles kan afbouwen of dat soort dingen. Elk
kind is anders en ik denk graag mee over oplossingen.’

Gouden tip: ‘Ouders vertellen wel eens dat hun kind thuis geen groente eet, terwijl

het dat bij ons wel doet. Zien eten is doen eten, zeggen wij. We dwingen nooit, maar prijzen
vooral. Soms begint een kind met 1 hapje groente op een dag. “Zullen we de volgende keer
twee hapjes proberen?” vraag ik dan. Er een beetje een spelletje van maken, helpt bijna
altijd.’

Wist u dat…
De site www.kinderdagpaleizen.nl helemaal is vernieuwd? En dat
we ook een Facebook- en Instagrampagina hebben? Neemt u
gerust een kijkje en ‘like’ ons voor nog meer info.
Per 1 januari 2018 in elk kinderdagverblijf één leidster aanwezig
moet zijn met een EHBO-diploma voor baby’s en kinderen, maar
dat wij dat nog te weinig vinden? Wij hebben er daarom voor
gekozen om álle leidsters dit specifieke EHBO-diploma te laten
behalen. Ook het BHV-diploma hebben onze leidsters allemaal!

Vitamines die overdag worden gegeten, beter door het lichaam
worden opgenomen dan ‘s avonds? Nog een extra reden waarom
wij de kinderen tussen de middag een warme maaltijd aanbieden.
Het thema voor de kinderen de komende periode ‘Winter’ zal zijn?
En dat wij ook aandacht besteden aan Valentijnsdag en Carnaval?
Kinderen als ze zindelijk zijn geworden bij ons een heus
‘plasdiploma’ krijgen? Het is geweldig om hun trotse snoetjes te
zien als ze dit hebben behaald.
De komende periode vier van onze leidsters hun verjaardagen
vieren? Bianca Rosmalen (Zaandam) op 22 Januari, Mieke van
Driel-Nibbering (Monnickendam) op 14 Maart, Laila Guasp
Mangani (Amersfoort) op 15 maart en Dominique Honing
(Monnickendam) op 22 maart. Alvast Gefeliciteerd.
Hofnieuws II verschijnt op maandag 2 april in uw mailbox, tot dan!

