
 
 

 

 

 

 

 

Beste ouders / verzorgers,  
 
Bij deze ontvangt u Hofnieuws XI. Gelukkig hebben wij in 
deze nieuwsbrief een stuk beter nieuws te melden dan in de 
vorige, toen we met z’n allen nog middenin de coronacrisis 
verkeerden…  

Als ik nu op die periode terugkijk, ben ik blij dat we kunnen zeggen dat alles binnen 
Kinderdagpaleizen goed is verlopen. Net als iedereen zaten we in onwetend- en onzekerheid, 
maar we pasten ons snel aan de steeds iets veranderende omstandigheden aan. 
Niemand had dit eerder meegemaakt, maar onze communicatie met de Oudercommissie is 
steeds goed geweest en van velen van jullie kregen wij complimenten dat we één duidelijke 
lijn trokken. We hebben de crisis goed doorstaan, en wat waren we blij toen we uw prinsen 
en prinsessen gewoon weer dagelijks mochten ontvangen!  
 
Het is fijn om te merken dat alle kinderen inmiddels weer worden gebracht. Uiteraard zijn er 
nog regels waar wij ons aan moeten houden, maar de maatregelen worden steeds iets 
versoepeld. Wij vonden het ook zó fijn dat onlangs is besloten dat kinderen met een snotneus 
ook naar de Paleizen mogen komen.  
In het begin moesten wij per verkouden kind en situatie beslissen of dit was toegestaan. Heel 
moeilijk, want van sommige kinderen weten we dat ze chronisch een loopneus hebben. Maar 
als we hen toelieten, was dit verwarrend voor andere ouders. Prettig dat er nu één lijn is 
getrokken hierover door de gemeentes en de GGD, waar wij nauw mee in contact staan.  
 
De vaste breng- en haaltijden van de kinderen, zoals we deze nu hebben afgesproken, 
moeten we voorlopig blijven hanteren. Hoewel we begrijpen dat dit voor u niet altijd het 
handigst is, merken we dat het een bepaalde rust geeft voor de prinsen en prinsessen. Eerder 
was een kind wel eens net aan een nieuw schilderwerk begonnen, en dan moest het opeens 
stoppen en de schoentjes aantrekken omdat papa of mama er was. Nu zorgen we dat de 
kinderen op het afgesproken tijdstip klaar zijn. We beginnen even niet aan een nieuw 
knutselwerk als ze bijna worden opgehaald.  
Langere overdrachten doen we zoals u weet telefonisch, ook dit verloopt goed. Maar we zien 
over de hele lijn gelukkig dat de touwtjes langzaam steeds meer gaan vieren, dus zodra we 
nog meer terug kunnen naar de ‘oude gewoontes’, dan hoort u dit meteen. 
 



 
 

 

Mocht u deze zomer op vakantie gaan, wilt u dit dan alstublieft doorgeven via onze App? 
Misschien durft u het weer aan en dan weten wij wanneer onze leidsters hun vakantiedagen 
kunnen opnemen en maken wij een rooster.  
 
Zelf blijf ik deze weken thuis. Ik had nog niks geboekt en nu het zo is gelopen, vind ik het 
belangrijkst dat de leidsters op vakantie kunnen en dat ik er ben voor Kinderdagpaleizen. 
Dat ben ik altijd, maar na de afgelopen bijzondere periode vind ik het extra belangrijk om nu 
vanuit rust verder te werken.  
En thuis kan ik met mijn gezin ook genoeg verzinnen om een dagje te ontspannen. Lekker 
varen in de omgeving, hapjes mee en de koeien boven de slootjes zien hangen, heerlijk vind 
ik dat… daar verheug ik me op!   
 
Ik hoop ontzettend dat u de ‘intelligente lockdown’ ook goed door bent gekomen en dat u   
- of u weggaat of niet - een fijne zomer mag beleven. En mocht er iets zijn, dan kunt u mij 
altijd bereiken via info@kinderdagpaleizen.nl of op 06-48105437. 
 
Warme groet, 

Alice van Neck, eigenaresse Kinderdagpaleizen  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lyndsey Voorburg 
 
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: Lyndsey 
Voorburg (25). 
 

Thuis:  ‘Ik woon nog gezellig met mijn ouders en oudere broer in Leusden. Wij hebben 
twee teckels: Quita en Arie.’ 

 
Werkt:  ‘Nu ruim een jaar bij Paleis Amersfoort. Dat is zo gelopen dankzij mijn collega 
Iris. Ooit hadden wij allebei een bijbaan in dezelfde supermarkt. Iris wist dat ik net als zij de 
opleiding tot pedagogisch medewerker heb gedaan, dus toen er een collega voor haar werd 
gezocht bij Paleis Amersfoort, appte ze mij. Ik werkte op dat moment bij een grotere 
kinderopvangorganisatie. 



 
 

 

Hoewel ik nog niet actief op zoek was naar een andere baan, had ik daar wel meteen oren 
naar. Het klikte niet super tussen mijn leidinggevende en mij, dus ik zag Iris’ appje als een 
kans. Gelukkig werd ik aangenomen bij dit Paleis en nu run ik samen met mijn collega’s de 
verticale groep hier. De ene week ben ik er vijf dagen, de andere week vier.  
We hebben natuurlijk een gekke tijd achter de rug: tijdens de coronacrisis zorgde ik twee 
dagen in de week alleen voor vier prinsen en prinsessen. De kinderen pasten zich snel aan de 
nieuwe situatie aan, maar ik vond het wel érg rustig. Maar toen de eerste week weer 
aanbrak dat álle kinderen mochten komen, was het meteen zo druk dat ik mezelf vertwijfeld 
af vroeg: Heb ik dat echt gedacht? Haha…’  
 

Waarom deze kinderopvang: ‘Alles is hier bespreekbaar. Zowel met 
mijn naaste collega’s als met Alice. Als wij ideeën hebben om dingen iets anders aan te 
pakken, wordt er geluisterd. We bekijken met z’n allen wat werkt en wat niet.  
Op het moment denken we bijvoorbeeld na over de plakboeken die de kinderen mee krijgen 
als ze vier jaar worden. Daarin doen we hun knutselwerkjes. Super, alleen we merken dat 
ouders het óók leuk vinden om tussendoor knutsels mee naar huis te krijgen. Maar als we 
alles meegeven, hebben we weer te weinig voor het plakboek. Zoiets lijkt misschien een 
detail, maar ik vind het leuk om mee te denken wat de beste oplossing is. 
Iets anders belangrijks: wij volgen hier de kinderen. Als ze een keer echt geen zin hebben om 
te knutselen en verder willen spelen, mag dat ook.  
Op mijn vorige werkplek volgden we een strakker programma. Als het tijd was om te 
knutselen, ‘moest’ iedereen meedoen. Niet dat de kinderen daar onder leden, maar ik vind 
het fijn dat dit nu meer uit de losse pols gaat. We bieden dagelijks alles aan, van voorlezen 
tot kleuren, tellen en ga zo maar door. Maar het staat niet in een schema wanneer dat exact 
moet gebeuren.’  
  

Mooiste moment: ‘Buiten spelen met de kinderen en dan méédoen, dat vind 
ik heel leuk. Als er één een krokodil speelt, de ander een monster en de rest wegrent, omdat 
ze niet gepakt willen worden, meng ik me vrolijk in het spel. De kinderen vinden dat 
geweldig en ik geniet er ook van.  
Vergeleken met Iris ben ik nog een beetje de nieuweling op de groep, zeg maar. Als Iris er is, 
trekken sommige kinderen daardoor eerder iets meer naar haar toe. Maar als zij even buiten 
beeld is, komen ze meteen naar mij. Dat vind ik mooi om te zien.’ 
   

Gouden tip: ‘Kinderen spelenderwijs dingen leren, dat werkt. Stel: ze spelen dat ze 
ijsjes verkopen. Dan vraag ik: “Welke smaken heb je allemaal?” Vaak antwoordden ze “rood” 
of “wit”. Dan vraag ik verder: “En hoe smaakt rood dan? Naar aardbeien?” Zo verhoog je 
automatisch de moeilijkheidsgraad een beetje. En ik ontdek wat de lievelingsijsjes van de 
kinderen zijn, haha. 
Als ze op een speelgoedauto wegrijden en zeggen dat ze naar hun werk gaan, vraag ik:  
“Wat voor werk doe je?” Of: “Waar is je werk?” Ik speel in op hun interesses en zo kunnen 
ze zelf nadenken over wat ze zeggen en bedoelen. Dit soort vragen kun je altijd en overal 
stellen; zo gaat het leren vanzelf.’ 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Wist u dat… 
 

 Een baby vanaf drie maanden tot één jaar ongeveer 15 uur slaap 
nodig heeft per etmaal? Meer slaapweetjes vindt u via deze link: 
http://opvoedadvies.blogspot.com/2016/02/wist-je-dat-
slaapweetjes.html?m=1 
 

 Wij de hersenen van uw prinsen en prinsessen kunnen stimuleren 
door hun fantasie te prikkelen? Meer info over het kinderbrein 
leest u op https://www.moodkids.nl/opvoeden/2015/11/22/weetjes-
over-het-kinderbrein-die-elke-ouder-moet-kennen 

 
 De komende periode zes van onze collega’s hun verjaardagen 
vieren? Myrthe Roos (Monnickendam) op 2 juli, Romy Smit 
(Zaandam) op 24 juli, Bianca Kes (Monnickendam) op 12 
augustus, Janna Jongbloed (Monnickendam) op 27 augustus, Iris 
Broekhuisen (Amersfoort) op 4 september en Alice van Neck op 26 
september. Alvast van harte gefeliciteerd! 

 
Hofnieuws XII verschijnt op 1 oktober in uw mailbox: tot dan! 


