Beste ouders / verzorgers,
Bij deze ontvangt u Hofnieuws X. De nieuwsbrief die
natuurlijk óók gaat over het laatste nieuws dat onze
minister-president Mark Rutte gisteravond meedeelde.
Gespannen wachtten wij gisteren de persconferentie af. Het allerbelangrijkste is uiteraard
dat de regering de maatregelen neemt die nodig zijn om zoveel mogelijk mensen gezond door
deze crisis heen te loodsen. Toch viel het ons zwaar dat we hoorden dat onze drie mooie
locaties van Kinderdagpaleizen nog langer de deuren moeten sluiten. We mogen uw lieve
prinsen en prinsessen tot en met 28 april aanstaande sowieso nog niet opvangen.
Op dit moment zijn onze Paleizen al tweeënhale week alleen geopend voor kinderen van
ouders met vitale beroepen. En dan puur voor ouders die echt niets anders konden regelen
qua kinderopvang. Uiteraard zijn er op de groepen alleen leidsters aanwezig die volledig
klachtenvrij zijn.
Gelukkig heeft u allen begrip voor deze situatie. Dat vind ik het positieve aan de ontzettend
moeilijke tijd voor iedereen. Ik merk dat niet alleen de leidsters uw prins of prinses heel erg
missen, maar dat dit andersom ook zo is.
Vorige week hebben wij kleurboekjes en potloden opgestuurd naar de kinderen, zodat ze zich
niet hoeven te vervelen. Verschillende ouders bedankten via de mail of stuurden foto’s van
hun kleurende prins of prinses. Dat gaf ons weer zo’n gevoel van verbondenheid.
Dagelijks heb ik natuurlijk nauw contact met alle leidsters. Zij vinden het ook lastig: dit is
helaas geen vakantie, maar noodgedwongen thuis zitten. Zonder precies te weten hoe het
verder gaat en zonder de dagelijkse knuffels van ‘hun’ kindjes op de groep.
Alledrie de teams van Kinderdagpaleizen steunen en helpen mij waar ze kunnen met wat er
moet worden geregeld. We laten nu ook puzzelboekjes drukken met opdrachtjes om eventueel
thuis te doen, die komen binnenkort met de post uw kant op.
Wij horen dat sommige kinderen, die normaal gesproken vaak met elkaar spelen op de
groepen, elkaar nu ook erg missen. Daarom willen we vragen om thuis leuke foto’s van uw
kind te maken en deze naar ons te sturen, zodat wij ze op Facebook en/of Instagram kunnen
posten. Of tag ons in een foto, zodat wij ‘m kunnen reposten. Dan kunt u thuis weer aan uw

kind laten zien wat zijn of haar vriendjes of vriendinnetjes ondertussen meemaken en hoeven
we elkaar toch ietsje minder te missen.
Voor nu wens ik u het allermeest toe dat u en uw dierbaren gezond mogen blijven.
En mocht er iets zijn, dan kunt u mij altijd bereiken via info@kinderdagpaleizen.nl of 0648105437.
Warme groet,
Alice van Neck, eigenaresse Kinderdagpaleizen

Bianca Kes
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: Bianca Kes
(22).

Thuis:

‘Ik woon nog gezellig bij mijn ouders in Volendam. Mijn zus woont op zichzelf en
wij hebben geen huisdieren, dus we zijn thuis met z’n drieën.’

Werkt:

‘Nu bijna twee jaar vast vier dagen op de babygroep van Paleis Monnickendam. Samen met Janna en Myrthe verzorg ik de prinsen en prinsessen van 0 tot 2 jaar.
Eigenlijk is het wel bijzonder gelopen, hoe ik in de kinderopvang terecht ben gekomen.
Op de middelbare school had ik namelijk al het idee om later met kinderen te gaan werken.
Ik koos ervoor om toen stage te lopen op een basisschool. Maar later liet ik me ompraten
door mijn nichten, die allemaal in de zorg werken. Daar was altijd personeel nodig en
daarom besloot ik toch de opleiding ‘Verzorgende IG’ te kiezen. Ik zou dan in de ouderen- of
gehandicaptenzorg aan de slag kunnen. Maar al tijdens mijn stage in een verzorgingstehuis,
werd ik steeds ongelukkiger. Ik vond die tak van de zorg helemaal niet leuk.
Na een jaar stopte ik met de opleiding en volgde mijn eigen gevoel. De studie tot
pedagogisch medewerker paste mij veel beter. Tijdens mijn stages bij kinderdagverblijven viel
er een last van mijn schouders af: dit was het werk wat ik wilde gaan doen!
Toen ik een advertentie van Mini’s voorbij zag komen, twijfelde ik geen moment en stuurde
meteen een brief. En daar heb ik geen moment spijt van gekregen. Dit is dus mijn eerste baan
en hij bevalt supergoed.’

Waarom deze kinderopvang:

‘Mini’s kwam dus op mijn pad, omdat
ik las dat er een groepsleidster werd gevraagd. Een vriendin van mijn nicht werkte op de
locatie Zaandam en via via hoorde ik goede verhalen, vandaar dat ik meteen solliciteerde.
Vroeger was ik best onzeker, ook nog toen ik tijdens mijn opleiding stage liep bij grote
kinderopvangorganisaties.
Maar door het kleinschalige van Kinderdagpaleizen, heb ik daar nu geen last meer van. Het
is hier overzichtelijk, ik ken iedereen en durf nu bijvoorbeeld ook prima het gesprek met
ouders aan te gaan. Eerder voelde ik me minder vertrouwd en maakte ik me van tevoren al
druk over hoe ik eventueel moest reageren, maar dat is verleden tijd. Alle kinderen en ouders
zijn bekend voor me én mijn werk is maar een kwartier met de scooter van mijn huis, dat is
ook ideaal.’

Mooiste moment:

‘Dat is voor mij hoe ik de kinderen iedere dag zie
(op)groeien. In het begin komen ze zo klein en kwetsbaar bij ons binnen, maar stapje voor
stapje worden ze steeds iets zelfstandiger. Dat maakt mij trots.
En als ze dan uiteindelijk als vierjarige grote, stoere jongen of meid naar de basisschool
gaan, met een glimlach op hun gezicht, dat vind ik echt prachtig. Onvoorstelbaar wat een
ontwikkeling ze dan in die vier jaar hebben doorgemaakt.’

Gouden tip:

‘Kinderen maken fouten en dat mag ook. Geef je kind de ruimte om
zelf dingen te ontdekken en vooral ook om hier fouten bij te maken. Als altijd alles voor ze
wordt gedaan, leren ze nooit hoe ze het zelf moeten doen. Hoe vaker ze oefenen en proberen,
hoe beter het zal gaan.
Voor mijn gevoel is het ook heel belangrijk om kinderen aandacht te geven als ze erom
vragen. Dan merken zij dat je hen serieus neemt en zo leren ze dat ze op je kunnen rekenen.
Ze zullen dan ook eerder iets voor jou doen, gewoon omdat jij het vraagt. En dan kun je als
leidster of ouder andersom zelf dus ook op het kind rekenen.’

Wist u dat…
Ons pedagogisch beleidsplan altijd voor u inzichtelijk is, op iedere
locatie van Kinderdagpaleizen? Er staat o.a. in wat onze visie is, de
leidster-kindratio en alles over het mentorschap rondom uw prins
of prinses.

U de vakanties van uw kinderen via onze App kunt invoeren?
Wij heel veel tips kunnen geven om goedkope, gezonde én
makkelijke traktaties te maken voor uw jarige prins of prinses?
Voorbeelden vindt u op https://www.mamaliefde.nl/blog/traktatieschool-gezond-makkelijk-kindertraktaties-ideeen-verjaardag/
Al onze leidsters worden gecoacht?
Uw kind elk halfjaar wordt geobserveerd en u naar aanleiding
daarvan een tienminutengesprek kunt aanvragen met zijn of haar
mentor?
Al onze Paleizen zijn gesloten op de volgende feestdagen die er
bijna aankomen:
Tweede Paasdag:
Koningsdag:
Bevrijdingsdag:
Hemelvaartsdag:
Tweede Pinksterdag:

maandag 13 april
maandag 27 april
dinsdag 5 mei
donderdag 21 mei
maandag 1 juni

De komende periode drie van onze collega’s hun verjaardagen
vieren? Daphne Jelierse (Zaandam) op 7 april, Daisy van Es
(Zaandam) op 13 juni en Myrthe Roos (Monnickendam) op 2 juli.
Alvast van harte gefeliciteerd!
Hofnieuws XI verschijnt op 1 juli in uw mailbox: tot dan!

