
 
 

 

 

 

 

 

Beste ouders / verzorgers,  
 
Bij deze ontvangt u Hofnieuws VIII, waarmee we u graag 
weer op de hoogte brengen van het laatste nieuws binnen 
onze paleismuren.  

Eerlijk gezegd vind ik het bijna niet te geloven hoe snel de tijd vliegt: we zijn alweer in de 
herfst beland. En dus is dit de laatste editie van Hofnieuws van 2019… 
Voor ons betekent het dat de drukste werkperiode van het jaar eraan komt. We starten met 
de voorbereidingen voor het heerlijke kinderfeest Sint Maarten. Voor u is dat pas op 11 
november, maar wij brainstormen tijdens vergaderingen al over welke lampionnen we op de 
verschillende locaties zullen maken.  
Soms komt een leidster met een nieuw idee of een van ons heeft iets leuks op internet 
gevonden. De lampion is op de groepen het ingewikkeldste knutselwerk van het jaar.  
Hij moet stevig zijn, bestand tegen windvlagen, dus werken we vaak met dikker materiaal. 
Maar dat is best moeilijk voor onze prinsen en prinsessen, dus de leidsters zijn veel één op 
één met de kinderen bezig voor het mooiste resultaat. Onze insteek is niet dat de lampion 
perfect hoeft te worden, maar wel dat de kinderen zelf trots zijn op wat ze uiteindelijk 
maken. Het is hún kunstwerk. Waarmee ze uiteraard ook op de groep Sint Maarten mogen 
lopen terwijl we de liedjes zingen die we hebben geoefend, zodat ze goed voorbereid zijn voor 
de daadwerkelijke avond waarop hun lichtje branden mag.  
 
Tijdens de Sinterklaastijd zijn de kinderen in rep en roer. Logisch, want voor kleintjes is het 
een spannende periode. Juist daarom proberen we op de groepen qua dagritme alles zo 
rustig en normaal mogelijk te houden. Natuurlijk versieren we onze paleizen en komen er op 
5 december Pieten langs, maar we letten erop dat de kinderen niet té overprikkeld raken.  
We vinden het heel belangrijk dat het een leuk, positief feest is, dus onze leidsters zullen 
bijvoorbeeld nooit ‘dreigen’ met een zogenaamde straf van de Sint of zwarte Pieten. ‘Als je 
dit of dat niet goed doet, krijg je geen kadootje’, vinden we niet pedagogisch verantwoord; 
de kinderen mogen juist boven alles plezier hebben en genieten! 
 
Voor Kerst organiseren we op alle locaties een ontbijt of lunch met de kinderen.  
Wij versieren de tafels en zorgen voor extra fraaie bordjes en bekers. Aan u als ouders 
vragen we om een klein gerechtje mee te nemen. Superleuk om onze prinsen en prinsessen op 
hun Kerstbest te zien smikkelen en smullen! 



 
 

 

De leidsters klagen er nooit over, maar voor hen is het dus een extra drukke tijd.  
Er komt veel bij kijken, zoals het versieren en de kinderen bij het feest passende liedjes leren 
en boekjes voorlezen. Op die manier bereiden we uw zoons en dochters ook voor op de echte 
feestdagen, zodat ze weten wat ze kunnen verwachten.  
Voor de leidsters vind ik het om deze reden belangrijk dat ze tussen Kerst en Oud & nieuw 
vrij zijn. Even bijkomen! In het begin van het nieuwe jaar hebben wij dan als collega’s weer 
een uitje met elkaar, zodat ik de leidsters kan laten zien hoezeer ik hun inzet waardeer.  
  
Toen mijn eigen kinderen jonger waren, vond ik Sinterklaas thuis het gezelligste feest.  
Ik genoot enorm van hoe ze 5 december ervoeren. Maar nu Veròn al 14 is en mijn 
bonuskinderen ook 14 en bijna 18, geniet ik het meest van Kerst. We leggen kadootjes onder 
de boom en spelen een dobbelspel, waarbij het spannend is wie welk kadootje krijgt. Grote lol 
hebben we dan. Het liefst vier ik het bij ons thuis, want ik vind het heel gezellig om iedereen 
bij elkaar te hebben. Wie weet, mocht ik ooit kleinkinderen krijgen, dan verschuiven de 
kadootjes weer meer richting Sinterklaas. Maar voorlopig geniet ik daar op mijn werk van.  
 
Ik wens u een hele fijne tijd met veel licht en liefde toe! 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  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Janna Jongbloed 
 
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: Janna 
Jongbloed (29). 
 

Thuis:  ‘Mijn vriend Erwin (31) en ik wonen samen met onze twee zoons Jaxx (4) en 
Riff (2) en onze kat Bailey in Monnickendam, waar ik geboren en getogen ben.’  
 

Werkt:  ‘In maart 2015 werd ik aangenomen als leidster bij Paleis Monnickendam. 
Daarvoor werkte ik jaren bij een grote kinderopvangorganisatie in Amsterdam. Dat beviel me 
heel goed, maar toen ik zwanger raakte van Jaxx, zag ik er een beetje tegenop om na de 
bevalling toch best ver naar mijn werk te moeten reizen. Dichterbij huis werken leek me een 



 
 

 

stuk prettiger als ik moeder zou zijn. Mijn huidige collega Mieke ken ik al sinds de 
basisschool en ik had haar eens gevraagd het mij te laten weten als er een vacature kwam 
bij Kinderdagpaleizen. Qua timing moest het denk ik zo zijn, want vlak na mijn bevalling van 
Jaxx belde Mieke dat ze hier een collega zochten, dus ik solliciteerde meteen. Sindsdien werk 
ik op de babygroep in mijn eigen woonplaats.  
Jaxx nam ik vroeger anderhalve dag mee, maar dan zorgde er een andere leidster voor hem. 
Prima, want hij was eenkennig en anders had ik mijn handen misschien té vol gehad, haha.  
Sinds de geboorte van mijn jongste zoon Riff werk ik drie dagen in plaats van vier. Dinsdag, 
woensdag en donderdag ben ik hier en gaat Riff naar zijn opa’s en oma’s of is hij thuis bij 
Erwin. Hij is nog eenkenniger dan Jaxx was, dus het is goed dat hij niet meegaat naar mijn 
werk. Wel zit hij sinds kort op de peuterspeelzaal, dus als moeder sta ik nu ook aan de 
andere kant van de lijn. Als leidster stel ik ouders gerust als hun kind even huilt bij het 
afscheid, want het is meestal binnen een paar minuten over. Maar nu denk ik zelf soms ook: 
zal ik even naar de peuterspeelzaal bellen om te vragen hoe het met Riff gaat? Tegen ouders 
van de kindjes op mijn babygroep zeg ik dus ook dat ze altijd mogen bellen. Al doen ze dat 
vijf keer per dag, geen probleem, ik snap het!’   
 

Waarom deze kinderopvang: ‘Oorspronkelijk dus ook vanwege de 
korte reistijd, maar vanaf het begin voelt het daarnaast als een warm bad. Monnickendam is 
op een bepaalde manier ‘dorps’: ons kent ons en ik ken verschillende ouders die nu hun 
kinderen brengen, zelf ook nog van school en vroeger. Heel leuk is dat! De lijnen zijn kort en 
de contacten niet te zakelijk, maar gewoon fijn. Het voelt allemaal vertrouwd. En hoewel het 
mijn droom is om ooit een eigen kinderdagverblijf te starten, zie ik mezelf in deze fase van 
mijn leven nog een hele tijd met veel plezier bij Mini’s werken. Geen dag is hetzelfde, de 
kinderen houden me jong en eigenlijk voelt dit helemaal niet als werk.’   
 

Mooiste moment: ‘De glimlach van ‘mijn’ kindjes als ze ’s ochtends worden 
gebracht. Hoe klein baby’s ook nog zijn, ze herkennen ons al snel en hun ‘herkennings-
glimlach’ vind ik goud waard. Heerlijk om hun vertrouwen te krijgen en ze tijdens huilbuien 
of onrustige momenten te knuffelen en troosten. En ook om dit vertrouwen van de ouders te 
krijgen, want het is hun kostbaarste bezit.’  
  

Gouden tip: ‘Vergeet niet je kind complimenten te geven als het iets goed doet of 
bijvoorbeeld goed luistert. Hoe klein een ‘prestatie’ ook is, je ziet kinderen groeien als ze 
horen dat ze het goed hebben gedaan. Zowel thuis als op mijn werk probeer ik me hiervan 
bewust te zijn. Soms is er haast of gemopper dat dingen niet mogen of anders moeten. Maar 
er gaan ook zoveel kleine dingen goed! Prijs je kind als hij z’n broodje heeft opgegeten of 
later misschien een mooie poging doet om z’n eigen veters te strikken.  
Nu Jaxx naar school gaat, merk ik dat hij soms onzeker is. Maar als ik hem eind van de dag 
een compliment geef omdat z’n broodtrommel leeg is, glundert hij. Hij groeit als ik trots ben. 
We mogen met z’n allen vaker benoemen wat goed gaat, zodat onze kinderen sterk en vol 
zelfvertrouwen opgroeien in deze wereld.’  
 
 
 
 
  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Wist u dat… 
 

 Op zaterdag 12 oktober al onze leidsters een herhaling van de BHV- 
en EHBO-cursus hebben, zodat hun kennis helemaal up-to-date 
blijft? 
 

 De fotograaf op 14 oktober in Paleis Monnickendam langskomt en 
op 15 oktober in Paleis Zaandam, om uw kind weer prachtig te 
portretteren?  

 
 We in de wintermaanden graag zien dat alle kinderen een muts, 
sjaal en handschoenen bij zich hebben, zodat we ze warm kunnen 
aankleden voor het buitenspelen? Checkt u aub ook even de 
mandjes of rode bakken op winterkleding voor uw kind. 

 
 Op 5 en 24 december onze paleisdeuren om 16.00 uur sluiten? Alle 
locaties zijn ook gesloten van 25 december tot en met 1 januari 
2020. Op 2 januari bent u vanaf 07.00 uur weer van harte welkom 
om uw prins of prinses te brengen! 
 

 De komende periode vijf van onze collega’s hun verjaardagen 
vieren? Laura van de Biezen-Rouwhorst (Amersfoort) op 24 
oktober, Ploni van Veen (Zaandam) op 29 oktober, Priscilla 
Champeau (alle locaties) op 31 oktober, Lyndsey Voorburg 
(Amersfoort) op 1 december en Plausch van Zetten 
(Monnickendam) op 12 december. Alvast van harte gefeliciteerd! 

 
Hofnieuws IX verschijnt op maandag 6 januari 2020  

in uw mailbox: tot dan! 
 


