
 
 

 

 

 

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

Wat een jaar hebben wij met elkaar achter de rug… Ik weet nog precies hoe ik me een jaar 
geleden rond deze tijd voelde. 2020, het hevige coronajaar, was toen gelukkig afgelopen. 
Met z’n allen gingen we ervan uit dat we het virus konden verslaan en dat 2021 een jaar zou 
worden waarin we de maatregelen langzaam konden vergeten. Helaas bleek niets minder 
waar: we zitten opnieuw in een lockdown. Met het grote verschil dat wij kinderopvang-
organisaties deze keer gelukkig wél open mochten blijven. Daar zijn we zó blij mee, want we 
willen niets liever dan uw prinsen en prinsessen opvangen en met liefde voor hen zorgen.  
 
Mijn hoop is nog steeds dat het beter wordt. Een positief punt vind ik dat we zo flexibel zijn 
geworden, dat we snel kunnen schakelen als dit toch nog niet het geval mag zijn. In plaats 
van in negativiteit te blijven hangen, kijken we wat er wél mogelijk is. Zelfgemaakte 
traktaties mogen de prinsen en prinsessen niet uitdelen, maar voorverpakte wel. En voor het 
nieuwe jaar plan ik altijd een bedrijfsuitje met de leidsters. Ook al is dat nu lastig, wij gaan 
het tóch regelen; we verzinnen iets. Ook willen wij ons sowieso verder blijven ontwikkelen. 
Met die gedachte heb ik voor 25 januari ‘s avonds een workshop geregeld voor de leidsters. 
Deze gaat over positief grenzen stellen en zal intern worden gegeven. Dit soort dingen kan 
wel en we willen dat zeker meer doen de komende tijd.  
 
Bij alledrie de Paleizen merken we ondertussen dat de emmer voor sommige ouders 
simpelweg bijna overloopt. De meesten van u werken al zo lang thuis, waarvan regelmatig 
met kinderen om u heen. Sommige ouders hebben ook nu weer kleuters of grotere kinderen 
thuis die niet naar school mogen. Dat is niet lang vol te houden, dat is in de hele 
maatschappij merkbaar.  
Wij hebben ook te maken met verschillende interpretaties; de een brengt een kind met 
snotneus wel, de ander houdt het thuis, zodat leidsters niet het risico lopen ook verkouden te 



 
 

 

raken en een test te moeten doen. Wij doen allemaal wat we kunnen en proberen zoveel 
mogelijk met u mee te denken.  
Hoewel ik vind dat onze leidsters geen boze reacties verdienen, begrijpen wij dat de rek eruit 
kan zijn. Zelf heb ik drie pubers thuis en het was voor ons ook slikken toen een week voor de 
kerstvakantie hun schooldeuren alsnog dicht gingen. Juist op die leeftijd is contact met 
klasgenoten zo belangrijk. Samen ontspannen in de pauzes, na schooltijd lekker sporten. Mijn 
zoon gaat normaal naar de sportschool, maar zelfs dat gaat nu niet door. Hij heeft 
bovendien een bijbaan in de horeca, maar daarvoor wordt hij op het moment niet gevraagd. 
Gelukkig is ook hij flexibel en wil hij een baan zoeken in een branche waar hij écht aan de 
slag kan…  
 
Mijn man en ik werken fulltime en ik vind het fijn dat ik voor mijn werk ook het huis uit 
‘mag’. Anders loop ik steeds op te ruimen en pubers hebben wat ruimte nodig. De 
boodschappen doen voor alle filialen is een uitje, dat houd ik er zeker in…  
 
Ik wens u een zo fijn mogelijk - en bovenal gezond - 2022, waarin u hopelijk ook af en toe 
kunt bijkomen en uitrusten. Weet in ieder geval dat wij ook dit jaar voor u blijven 
klaarstaan! En mocht u vragen hebben, dan kunt u een van onze leidsters aanspreken of mij 
bereiken via info@kinderdagpaleizen.nl of op 06-48105437. 
 
Warme groet, 
Alice van Neck, eigenaresse Kinderdagpaleizen  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Myrthe Roos 
 
Uw kind is koning, maar in elke Hofnieuws zetten we even 
een medewerker van Kinderdagpaleizen op de troon, om haar 
beter te leren kennen. Deze keer: Myrthe Roos (23). 
 

Thuis:  ‘Ik woon nog bij mijn ouders op Marken, samen met mijn twee jaar oudere broer 
Niels. En ik heb een kat: Snoopy.’  
 

Werkt:  ‘In totaal alweer drie jaar bij Paleis Monnickendam. Het eerste jaar was 
officieel nog een stage, maar ik had de opleiding Pedagogisch medewerker niveau 3 al 
afgerond, dus ik mocht ook aan de slag als invaller. Daarna heb ik het diploma 
‘Gespecialiseerd Pedagogisch medewerker niveau 4’ gehaald.  



 
 

 

Meestal werk ik vier dagen per week en af en toe vijf dagen. Officieel sta ik op de 
babygroep, maar ik switch ook wel eens naar de peutergroep. Ideaal, want ik ben er nog niet 
uit wat ik het leukst vind. De groepen hebben allebei hun leuke kanten.  
Baby’s verzorgen vind ik geweldig, maar gesprekjes voeren en spelletjes doen met de peuters 
ook. Sowieso wist ik als klein meisje al dat ik later met kinderen wilde werken. Ik speelde met 
poppen en was heel verzorgend. Ergens zat het erin, want mijn moeder heeft ook de 
opleiding tot Pedagogisch medewerker gedaan. Zij is later alleen op kantoor terechtgekomen. 
Die switch ben ik niet van plan te maken, want ik voel me hier helemaal op mijn plek.’  
 

Waarom deze kinderopvang: ‘Op de middelbare school koos ik de 
richting ‘Verzorging’. Destijds mocht ik ook stage lopen en zo kwam ik terecht in een 
verzorgingstehuis. Ik vond het mooi om de dementerende ouderen te helpen, maar mijn hart 
brak elke keer opnieuw. Sommige ouderen herkenden hun kinderen niet meer en dan zeiden 
ze dat die nooit op bezoek kwamen, terwijl hun zoon of dochter dezelfde dag nog was 
geweest. Of ik had net een beetje een band opgebouwd met iemand en dan overleed diegene. 
De vrolijkheid van jonge kinderen past veel beter bij mij.  
Later heb ik ook stage gelopen bij een grotere kinderopvangorganisatie. Ik vond het niet fijn 
dat de stap daar groot was om naar de leidinggevende te gaan, of het nou met iets kleins 
was of iets belangrijks. Bij Kinderdagpaleizen zijn de lijnen kort. Ik hoef maar een appje te 
sturen en ik kan bij Priscilla of Alice terecht. Als ik een fout maak of even twijfel hoe ik iets 
moet aanpakken, kan ik het gewoon bespreken. Hetzelfde geldt voor het contact met de 
ouders, ook dat verloopt soepel en makkelijk. Wij werken in een fijn team, dat vind ik super.’  
  

Mooiste moment: ‘Het leukste vind ik om de kinderen iets te leren. Als ze een 
beetje beginnen te staan, oefen ik met ze om stapjes te zetten. Het kost wat geduld, maar op 
een dag loopt een prins of prinses dan zo ineens naar me toe. Vaak met een trotse glimlach 
op het gezicht, fantastisch.  
Laatst wilde een kindje niet meer uit een grote beker drinken. Eerder was die namelijk een 
keer per ongeluk omgevallen en was alles nat. Deze prinses wilde daarom alleen nog maar 
tuitbekers. Maar ik bleef heel rustig en hield elk drinkmoment vol; op een positieve manier 
stimuleerde ik het meisje om toch weer ‘de grote beker’ te proberen. Uiteindelijk lukte het, 
gaf ik haar een high five en de prinses was zichtbaar trots op deze overwinning. Daarna 
zoeken kinderen dan de aandacht als ze het weer doen, zo van: kijk, ik ga nu drinken hoor, 
ik kan het zelf, kijk! Dat zijn de mooiste momenten voor mij.’ 
   

Gouden tip: ‘Van nature ben ik vanbinnen rustig. Al huilt een baby nog zo hard, ik 
blijf kalm. De kindjes voelen dat en daardoor kan ik baby’s die overstuur zijn gauw troosten. 
Ook kleintjes die bijvoorbeeld niet willen drinken, krijg ik toch zover. Probeer zelf niet in 
paniek te raken, maar juist vertrouwen te wekken, want daar reageren de kinderen 
onbewust heel goed op. 
Iets grotere prinsen of prinsessen kunnen vaak meer dan je denkt. Al moeten ze alles nog 
leren, wij mogen ze stimuleren. Sommigen stoppen bijvoorbeeld al snel met een poging om 
hun eigen sokken aan te doen. Je bent dan geneigd om meteen te helpen, maar als je ze zelf 
toch die succeservaring laat beleven, neem je een stukje onzekerheid weg. Als je doorzet en je 
wilt het, dan kun je het gewoon, dat leer ik ze.’  
  
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Wist u dat… 
 

 Het thema voor de kinderen de komende periode ‘Winter’ zal 
zijn? En dat wij ook aandacht besteden aan Valentijnsdag en 
Carnaval? 
 

 U in de Kinderdagpaleizen App zelf telefoonnummers kunt 
aanpassen of contactpersonen kunt toevoegen? Doet u dat 
vooral, want dan hebben de leidsters alle gegevens up-to-date.  
 

 Al onze Paleizen dit nieuwe jaar gesloten zijn op de wettelijke 
feestdagen die op een doordeweekse dag vallen? Het gaat om 
Tweede Paasdag (maandag 18 april), Koningsdag (woensdag 27 
april), Hemelvaartsdag (donderdag 26 mei), Tweede 
Pinksterdag (maandag 6 juni) en Sinterklaasavond (maandag 5 
december vanaf 16.00 uur). Conform het standpunt van de 
minister van SZW is op deze dagen wel betaling verschuldigd.  
Tussen kerst en oud en nieuw (van 27 t/m 30 december) zijn wij 
ook gesloten.  

 
 Onze Monnickendamse leidster Mieke in verwachting is van een 
jongen?  

 
 De komende periode vijf van onze collega’s hun verjaardagen 
vieren? Nikki Mantjes (Zaandam) op 20 februari, Mieke 
Nibbering-van Driel (Monnickendam) op 14 maart, Dominique 
Honing (Monnickendam) op 22 maart, Linsey Mulder 
(Amersfoort) op 27 maart en Evi van Schilt (Zaandam) op 28 
maart. Alvast van harte gefeliciteerd! 

 
Hofnieuws XVIII verschijnt op maandag 4 april in uw mailbox: tot dan! 


