Beste ouders / verzorgers,
Bij deze ontvangt u Hofnieuws XII, waarin wij u graag weer
op de hoogte brengen van het laatste nieuws binnen onze
Paleismuren.
Als eerste wil ik met u delen hoe trots ik ben op al onze leidsters. In deze ingewikkelde tijd
wordt er namelijk vaak iets extra’s van hen gevraagd. Als een van onze collega’s verkouden
is, moet een andere leidster overuren draaien. Na de intelligente lockdown moesten er
bovendien nog veel vakantiedagen worden opgenomen. Ook om die reden werken
verschillende leidsters nu om de beurt extra. Onze leidsters passen zich zonder morren aan.
Hierdoor heeft tot nu toe geen van onze filialen ook maar één dag hoeven te sluiten.
Bij andere kinderopvangorganisaties, om ons heen, zie ik dat regelmatig filialen een of
meerdere dagen dicht moeten. De kinderopvangsector kampt namelijk met een groot
personeelstekort: invalkrachten zijn niet makkelijk te regelen.
Daarom wil ik onze leidsters een groot compliment maken. Doordat zij er staan, kunnen wij
elke dag uw prinsen en prinsessen ontvangen.
Afgelopen maand heb ik verder weer vergaderd met de Oudercommissies van alle drie onze
Paleizen. Gelukkig kreeg ik te horen dat de meeste dingen als vanouds prima verlopen. Maar
om de puntjes op de I te zetten, blijven wij met elkaar in gesprek.
Tijdens de lockdown ging er natuurlijk veel per mail, maar normaal gesproken nodigen de
verschillende Oudercommissies mij en de leidinggevende van het desbetreffende filiaal
ongeveer een keer per kwartaal uit om deel te nemen aan een vergadering.
De commissies lezen mee met onze organisatieprotcollen en –plannen. Als er iets moet
worden veranderd, beslissen ze mee of dit kan worden goedgekeurd. Ook bespreken we de
prijsverhoging voor het nieuwe jaar. En de commissies denken na over leuke dingen zoals
verjaardagen van onze leidsters of een barbecue voor ouders en kinderen, om elkaar beter te
leren kennen. Binnenkort overleggen we verder over de precieze invulling van het
Sinterklaasfeest dit jaar. Hoe we dit zo goed mogelijk kunnen organiseren, zonder de regels
van het RIVM uit het oog te verliezen.
Idealiter zitten er drie ouders in elke commissie, per filiaal dus. Een oneven aantal zorgt voor
een duidelijke uitslag als er moet worden gestemd. Voor Paleis Monnickendam en Paleis
Amersfoort zijn er nu maar 2 ouders per commissie, dus als u zich wilt aanmelden, graag!
Maar ook in Zaandam bent u uiteraard welkom, als u de Oudercommissie wilt versterken.

Gelukkig hebben wij een eerdere coronamaatregel al kunnen versoepelen. Sinds september
hoeft u uw kind zoals u weet niet meer op een van tevoren afgesproken tijdstip te brengen of
halen. Wel blijft het zo dat wij ons binnen de Paleizen aan de anderhalve meter-regel moeten
houden. Vandaar dat u soms door onze leidsters wordt gevraagd om nog even buiten te
wachten, als er al andere ouders in de hal staan.
We begrijpen dat iedereen haast heeft om op tijd op het werk te komen, maar als wij de
regels niet handhaven en de Inspectie komt langs, dan moeten we dicht. En we zijn juist zo
blij dat we er weer volledig mogen zijn voor u en onze zo geliefde prinsen en prinsessen…
Natuurlijk vind ik het zelf ook wel eens lastig of jammer dat bepaalde maatregelen
noodzakelijk zijn. Tot diep in de nacht uitgaan doe ik in deze levensfase niet vaak meer,
maar wij nodigen graag thuis vrienden uit om bij ons te komen borrelen of eten. Nu dat niet
meer dan zes volwassenen mogen zijn, gebeurt het minder. Maar ik voel me verantwoordelijk
voor de gezondheid van oudere en kwetsbare mensen om mij heen. Of we deze mensen nu
persoonlijk kennen of niet, met elkaar vormen wij de samenleving. En waar we samen leven,
houden we rekening met elkaar, toch?
Ik hoop ontzettend dat u en uw dierbaren gezond blijven. 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

Mandy Zoomer
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: Mandy
Zoomer (21).

Thuis:

‘Ik woon nog gezellig bij mijn ouders in Zaandam. Mijn broer is het huis uit. Hij
heeft een hond en twee konijnen, waar wij voor zorgen als hij op vakantie gaat. Daardoor
voelen deze beesten een beetje als mijn eigen huisdieren.’

Werkt:

‘1 Januari 2019 kwam ik in dienst. Ik begon op de babygroep. Heel leuk, maar
op een gegeven moment zei een collega dat ze mij ook echt iemand voor de peutergroep
vond. Ik ben namelijk best energiek en met peuters onderneem je natuurlijk meer.
Ik dacht erover na. Eerder had ik stage gelopen op een peuterspeelzaal en dat vond ik super.
Toen bleek dat een andere collega van de peutergroep juist liever naar de babygroep wilde,
legden we dit aan Priscilla voor. We mochten omwisselen en zo werk ik sinds dit jaar op de
peutergroep.
Het knutselen met de kinderen vind ik heerlijk, zowel het voorbereiden van de knutsels als
alles daarna met de kinderen afmaken. Dansen en zingen doe ik ook graag. De prinsen en
prinsessen dansen vrolijk met me mee!’

Waarom deze kinderopvang:

‘Na het behalen van mijn mbodiploma Gespecialiseerd pedagogisch medewerkster wilde ik hbo doen. Ik koos voor de
opleiding Pedagogiek, want het werken met kinderen past bij me, dat wist ik al.
Helaas vond ik de studie toch te zwaar. Al die theorie, terwijl ik veel meer een doener ben: ik
besloot ermee te stoppen. Ik zocht een baan en solliciteerde bij verschillende
kinderopvangorganisaties.
Een uur nadat ik Kinderdagpaleizen had benaderd, werd ik al uitgenodigd voor een gesprek.
Dat gaf mij een goed gevoel: dit was in elk geval geen ‘log’ bedrijf, waar alles lang duurt.
Bij andere bedrijven kreeg ik te horen dat ik eerst moest langskomen op het hoofdkantoor en
daarna eventueel pas naar de locatie mocht waar ze een leidster zochten.
Mijn sollicitatiegesprek hier verliep daarna zo fijn, dat voor mij meteen duidelijk was dat ik
inderdaad bij dit Paleis wilde werken.
Deze wijk vind ik ook heel leuk. Het multiculturele voegt voor mij iets toe. Verschillende
geloven en manieren van opvoeden bestaan hier naast elkaar en dat vind ik interessant.
Laatst was er bijvoorbeeld een moeder die haar dreumes al graag op het potje wilde laten.
Niet omdat hij meteen zindelijk ‘moest’ worden, dat was nog erg vroeg. Maar de moeder
vertelde dat het in haar cultuur normaal is om kinderen al heel jong te laten ervaren hoe het
is om op een potje te zitten. Ik hou ervan om van elkaar te leren. Zo zie je dat er ook andere
mogelijkheden zijn dan hoe ik de dingen zelf gewend ben.’

Mooiste moment:

‘Als een kind op vakantie is geweest of ik ben zelf net
terug, dan reageren ze de eerste dag dat we elkaar weer zien zó blij. Dat vind ik extra leuk.
Ook komen ze tussendoor vaak zomaar even een knuffel geven, dat zijn de kleine lieve
momentjes op de dag.
In het algemeen vind ik het leuk dat de dagen qua structuur altijd hetzelfde zijn, omdat
kinderen dat nodig hebben. Maar door de kinderen zélf is toch elke dag weer anders. Hoe is
hun humeur, hebben ze er zin in of niet, hun reacties op dingen, dat bepaalt hoe het
verloopt.
Laatst vroeg een oudere peuter mij of hij vriendjes mocht worden met een andere jongen.
Ik zei dat hij het aan het andere kind kon vragen en zo ontstond een gesprek over
vriendschap. Ik stimuleer ook graag de ontwikkeling van de kinderen, want ze komen hier
niet alleen om te spelen, maar ook om spelenderwijs te leren.’

Gouden tip:

‘Laat elk kind vooral zichzelf zijn. Luister naar wat het te zeggen
heeft en wat het wil. Natuurlijk heb je als ouder of wij als leidsters de leiding, maar ieder
kind is verschillend en ik probeer zoveel mogelijk te kijken naar wat het kind aangeeft.
Soms willen ouders te snel, omdat ze hun zoon of dochter vergelijken met andere kinderen.
Bijvoorbeeld op het gebied van zindelijk worden. Als een kind zelf nog geen enkele behoefte
heeft om op het potje of naar de wc te gaan of bang is, zou ik er nog even mee wachten.
Het komt wel.
Ik begrijp best dat ik als leidster misschien makkelijk praten heb, omdat het niet mijn eigen
kinderen zijn. Maar ik heb al vaak gezien dat een kind ineens razendsnel alsnog van alles
kon en liet zien, als we hem rustig z’n eigen tempo lieten volgen.’

Wist u dat…
Alice in de volgende editie van Hofnieuws uitgebreid zal vertellen
wanneer en hoe u op zoek kunt gaan naar de juiste basisschool
voor uw prins of prinses?
Alle Paleizen zijn gesloten op donderdag 24 december vanaf 16 uur
(Kerstavond) tot en met vrijdag 1 januari 2021?
De komende periode vier van onze collega’s hun verjaardagen
vieren? Priscilla Champeau (alle vestigingen) op 31 oktober,
Mandy de Ruiter (Zaandam en Monnickendam) op 1 november,
Lyndsey Voorburg (Amersfoort) op 1 december en Plausch van
Zetten (Monnickendam) op 12 december. Alvast van harte
gefeliciteerd!
Hofnieuws XIII verschijnt op maandag 4 januari 2021
in uw mailbox: tot dan!

