
 
 

 

 

 

 

 

Beste ouders / verzorgers,  
 
Bij deze ontvangt u Hofnieuws XIII, waarin wij u weer op de 
hoogte brengen van het laatste nieuws binnen onze 
Paleismuren.  

Als eerste wil ik u en al onze prinsen en prinsessen een heel goed en gelukkig nieuwjaar 
wensen. Houd elkaar vast, koester de mooie momenten en blijf vooral gezond… 
Want zoals we allemaal weten, voeren de zorgen om onze gezondheid nog steeds de 
boventoon. Tijdens en na de eerste lockdown in 2020 hoopte ik deze nieuwsbrief nooit meer 
vanuit zo’n situatie te hoeven versturen. Maar helaas kwam er toch een tweede lockdown, 
waar we met z’n allen nog middenin zitten.  
Half december betekende dit voor ons bij Kinderdagpaleizen weer dat er onverwacht zeer 
hectische dagen aanbraken. De noodopvang moest snel en zo goed mogelijk worden geregeld 
en daarvoor pleegden wij vele telefoontjes met de GGD’s en de verschillende gemeentes van 
onze drie locaties.  
Wij hebben inmiddels meer kinderen in de noodopvang dan vorig jaar, ook omdat sommige 
ouders iets minder angstig zijn dan tijdens de eerste lockdown.  
Overigens merkte ik ook deze keer dat het voor sommigen lijkt alsof ik persoonlijk beslis wie 
van u als ouders in aanmerking komt voor noodopvang voor uw prins of prinses en wie niet. 
Maar zo is het niet: de overheid beslist. En wij moeten ons aan de regels houden, want de 
Inspectie controleert uiteraard of alles verloopt zoals het de bedoeling is. 
 
In deze moeilijke periode wil ik opnieuw laten weten hoe dankbaar ik onze leidsters ben. Zij 
moeten zo flexibel zijn. Onverwacht hebben ze aangepaste roosters. En van u ouders hebben 
we ook vele vriendelijke reacties en begripvolle mails ontvangen, dat helpt zeker.  
Blijft u ook, als uw kind gebruik maakt van de noodopvang, alstublieft doorgeven hoe laat 
uw kind wordt gebracht. Dit voorkomt dat een leidster bijvoorbeeld vanaf 7 uur ‘s ochtends 
paraat staat, terwijl het eerste kind pas om 9 uur komt.  
 
Sowieso mooi vind ik dat er weer meerdere ‘met z’n allens’ zijn tijdens deze tweede 
lockdown. Zo zit ik in een groepsapp met eigenaressen van kinderopvangorganisaties en 
basisscholen. Met elkaar bedenken we oplossingen voor uitdagingen waar we allemaal 
tegenaan lopen. Waar we normaal conculega’s zijn, is er nu saamhorigheid in de sector. 
Samen staan we sterk en we zijn er voor elkaar. Een positieve kant van deze nare pandemie. 



 
 

 

Oorspronkelijk was het plan om u in deze nieuwsbrief alles te vertellen over de keuze voor 
een basisschool voor uw kind. Maar dat is zo’n belangrijk onderwerp, daarvoor hebben we 
letterlijk en figuurlijk ruimte nodig. Uiteraard houdt u dit onderwerp tegoed en komen we 
hier in de volgende editie van Hofnieuws op terug.  
 
Voor nu kan ik alleen maar schrijven dat ik ongelooflijk hoop dat wij vanaf 19 januari weer 
al onze prinsen en prinsessen mogen ontvangen. Wij merken aan alles dat u de opvang voor 
uw kind hard nodig heeft. En dat is volkomen begrijpelijk. Het vergt veel om de zorg voor 
kinderen en werk te combineren. Houd nog even vol en hopelijk tot gauw… 
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  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Romy Smit 
 
Uw kind is natuurlijk koning, maar in elke Hofnieuws zetten 
we even een medewerker van Kinderdagpaleizen op de troon, 
om haar beter te leren kennen. Deze keer: Romy Smit (19). 
 

Thuis:  ‘Ik woon bij mijn moeder in Zaandam, samen met mijn broertje Tom (10). We 
hebben ook een hond: Lizzy. Daar ben ik stapelgek op.’ 
 

Werkt:  ‘Op de peutergroep van Paleis Zaandam. Deze periode even wat minder dagen 
per week, omdat we nu alleen kinderen opvangen van ouders met een vitaal beroep. Gelukkig 
mogen we op dit moment wel méér prinsen en prinsessen opvangen dan tijdens de eerste 
lockdown in maart vorig jaar. Toen moesten beide ouders een vitaal beroep hebben, maar nu 
mag je je kind ook brengen als één van de ouders een vitaal beroep heeft. Daardoor zijn er 
vandaag bijvoorbeeld zeven kinderen. Dat is gezelliger dan de paar kindjes die we tijdens de 
eerste lockdown mochten ontvangen. We zijn zo blij dat we nu in ieder geval iets meer 
ouders kunnen helpen. 
Normaal gesproken werk ik trouwens vier dagen per week en op vrijdag ga ik nog naar 
school. Door een stage in 2018 ontdekte ik dat ik dit werk én Kinderdagpaleizen superleuk 
vind. Destijds volgde ik de opleiding ‘Zorg en Welzijn’. Priscilla adviseerde mij om de BBL 
opleiding Pedagogisch Medewerker te doen als ik hier vast wilde komen werken. Dat doe ik 
nu dus. En tegelijk sta ik samen met mijn collega Mandy op de peutergroep.  



 
 

 

Ik heb ook op de babygroep gewerkt en het verzorgen van zulke jonge kindjes vond ik ook 
heel leuk. Maar bij peuters is het weer leuk dat ze al kunnen praten en eigenwijs zijn. Ik vind 
het gewoon geweldig om voor álle kinderen te zorgen.’ 
  

Waarom deze kinderopvang: ‘Niemand is hier een nummer. We 
mogen allemaal meepraten en –denken en de lijnen zijn kort. Ik heb ook stage gelopen bij 
een grote organisatie en daar was het lastiger om leidinggevenden te bereiken. Hier is het 
kleinschalig. Als er iets is, kan ik het rechtstreeks met Priscilla bespreken. Heel fijn is dat.’  
 

Mooiste moment: ‘Dat zijn er veel! Als ik op de groep zit te knutselen met 
een kind en een andere prins of prinses komt ineens naar me toe om een knuffeltje te geven. 
Dat is zo lief, dan is mijn dag alweer gemaakt. Of ik doe ‘s ochtends de overdracht en de 
kids komen met een grote glimlach binnen. Dan zie ik hoe ze het naar hun zin hebben bij ons 
en daar ben ik heel blij mee.  
En ik vind het ook leuk om te zien en volgen hoe ze steeds weer nieuwe dingen leren. De ene 
week kunnen ze hun sok nog niet zelf aan doen, maar dan moedig ik ze aan om het te 
proberen en zeg dat ze goed bezig zijn. Soms lukt het de volgende dag of week dan al zelf, 
daar geniet ik van.’  
   

Gouden tip: ‘Een veelgestelde vraag van ouders gaat over zindelijkheid. Een kindje 
is bijvoorbeeld twee, maar durft nog niet op de wc. Terwijl een ander van die leeftijd dat wel 
doet. Dat maakt helemaal niet uit, zeg ik dan. Ieder leert in z’n eigen tempo… 
Over leren gesproken: mijn eigen doel voor dit nieuwe jaar is om mijn diploma te halen. En 
daarna wil ik – terwijl ik natuurlijk ook hier blijf werken - nog een jaar verder leren. Ik ga 
dan niveau 4 volgen van de opleiding Pedagogisch Medewerker. Ik zie mezelf dit werk 
namelijk nog lang doen.  
Een andere tip van mij is dus om ook als volwassene te blijven leren. Mijn collega Mandy is 
creatiever dan ik, zij maakt prachtige raamschilderingen. Al moet ik daar nog in groeien, 
toch wil ik het binnenkort ook eens proberen.  
En de belangrijkste ‘tip’: met elkaar alles doen om de corona achter ons te laten. Want ik kijk 
er enorm naar uit dat wij gewoon weer álle prinsen en prinsessen mogen verzorgen in ons 
Paleis. Ik kan niet wachten.’  

 
 
 
 
 
 
 

Wist u dat… 
 

 Wij in de maand maart weer van plan zijn om te gaan bakken voor 
KiKa? Meer informatie hierover volgt. 



 
 

 

 
 Al onze Paleizen in 2021 zijn gesloten op de wettelijke feestdagen 
die op een doordeweekse dag vallen? Het gaat om: Tweede 
Paasdag (maandag 5 april), Koningsdag (dinsdag 27 april), 
Hemelvaartsdag (donderdag 13 mei), Tweede Pinksterdag 
(maandag 24 mei), Kerstavond (vrijdag 24 december vanaf 16.00 
uur) en Eerste Kerstdag tot en met Nieuwjaarsdag (26 t/m 31 
december). Conform het standpunt van de minister van SZW is op 
deze dagen wel betaling verschuldigd. 
 

 De komende periode vijf van onze collega’s hun verjaardagen 
vieren? Mieke Nibbering-van Driel (Monnickendam) op 14 maart, 
Dominique Honing (Monnickendam) op 22 maart, Evi van Schilt 
(Zaandam en Monnickendam) op 28 maart, Daphne Jelierse 
(Zaandam) op 7 april en Tessa Jansen (Amersfoort) op 17 april. 
Alvast van harte gefeliciteerd! 

 
Hofnieuws XIV verschijnt op donderdag 1 april  

in uw mailbox: tot dan! 


