
 
 

 

 

 

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

Herfst! De koude dagen zijn er al een beetje en er komen er vast nog meer aan… Hoewel ik 
een groot liefhebber ben van de zomer en van lekker buiten op een terrasje zitten, kan ik 
deze donkere dagen toch ook waarderen. De lichtjes, sfeer en gezelligheid van de feestdagen 
geven mij ook zeker energie.  
Met onze lieve prinsen en prinsessen blijven wij overigens altijd naar buiten gaan, al vliegt 
de temperatuur omlaag. Het regent bijna nooit de héle dag en een frisse neus halen is 
natuurlijk gezond. Op deze manier groeien de kinderen ook op met oog voor de seizoenen; we 
benoemen dat in de herfst en winter de bomen en de rest van de omgeving er anders uitzien 
dan in de lente en zomer. Trouwens fijn als u wilt zorgen dat uw kind de juiste kleding mee 
heeft voor de weersomstandigheden; de mutsen en wanten mogen al bijna worden 
meegegeven. En denkt u eraan om ook slofjes in de tas van uw kind te doen voor op de 
groep?  
 
Iets heel anders: woensdag begint de Kinderboekenweek weer, daar besteden wij aandacht 
aan op alledrie de locaties. We bestellen het kinderboekenweekgeschenk en lezen de prinsen 
en prinsessen extra voor. Met voorlezen kun je niet vroeg genoeg beginnen: zelfs baby’s 
hebben er al profijt van. Het bevordert de taalontwikkeling, vergroot de woordenschat, is 
goed voor de band tussen ouder of verzorger en kind en uit onderzoek is gebleken dat het 
zelfs kan zorgen dat baby’s rustiger gaan slapen.  
Wist u dat er in de verschillende theaters in Nederland ook aandacht wordt besteed aan de 
Kinderboekenweek? Toen mijn zoon Veròn klein was, bezocht ik deze periode vaak een 
peutervoorstelling met hem en bekeken we alle boekenkraampjes. Ik heb daar leuke 
herinneringen aan en kan het u aanbevelen.  
 
 



 
 

 

Verder krijgen in november alle leidsters een herhaling Kinder-EHBO en BHV. Officieel hoeft 
slechts een bepaald percentage van de groepsleiding een BHV-certificaat te hebben, maar wij 
kiezen ervoor om al ons personeel deze cursussen te laten doen en hun kennis steeds up-to-
date te houden. Gelukkig hebben we nog nooit echt eerste hulp hoeven te verlenen, maar als 
er een gevaarlijke situatie zou ontstaan, weet je nooit hoe iemand reageert. De een kan 
verstijven, terwijl de ander juist kalm blijft. Het geeft ons een veilig gevoel om alle leidsters 
op dit gebied te laten oefenen en hun kennis te laten bijspijkeren.  
 
Rest mij nog om u een mooi, rustig najaar te wensen. 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  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kim de Boer 
 
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: Kim de Boer (23). 
 

Thuis:  ‘Volendam is mijn geboorteplaats en daar woon ik nog steeds, samen met mijn 
ouders en mijn twee broertjes Frenk (20) en Glenn (14). Sinds kort heb ik ook een heel lieve 
vriend.’  
  

Werkt:  ‘Inmiddels een jaar bij Paleis Monnickendam. Ik werk fulltime: de ene week 
vier dagen, de andere week vijf. Op de middelbare school wist ik al dat ik later de 
kinderopvang in wilde. Op zondagen die wij met familie doorbrachten was ik altijd in de 
weer met mijn jongere neefjes en nichtjes. Het leukst vind ik dat kinderen zoveel fantasie 
hebben, ze zitten heerlijk in hun eigen wereld.  
Na de opleiding tot Pedagogisch medewerker heb ik eerst bij een kinderdagverblijf in 
Amsterdam-Zuid gewerkt. Dat was een grote organisatie en er zaten maar liefst zestien 
peuters in de peutergroep. Samen met twee andere collega’s zorgde ik voor hen, maar ik was 
het enige ‘vaste gezicht’, mijn collega’s waren ZZP’ers. Automatisch had ik daardoor toch de 
meeste verantwoordelijkheid. Omdat de ouders mij het beste kenden, wilden zij alles met mij 
bespreken. En ook de kindjes hingen het meest aan mij, want mijn collega’s konden de 



 
 

 

volgende dag weer weg zijn. Alle oudergesprekken, het bijhouden van de mappen met foto’s 
van de kinderen; de vaste taken rustten op mijn schouders. Dat vond ik op een gegeven 
moment té druk en pittig. Uiteindelijk zegde ik mijn baan op en ging aan de slag bij een 
andere kinderopvangorganisatie in Amsterdam. Daar waren de groepen gelukkig kleiner, 
maar de organisatie was ook groot. Na een tijdje wilde ik het liever nog dichter bij huis 
zoeken. Elke dag met de bus en metro naar mijn werk vond ik ook niet ideaal. Een vriendin 
vertelde toen over haar nicht Bianca die bij Paleis Monnickendam werkte en het erg naar 
haar zin had. Ik heb even gegoogled, de website van Kinderdagpaleizen sprak me aan en ik 
zag dat er personeel werd gezocht. Dus ik heb meteen gesolliciteerd en werd aangenomen!’ 
 

Waarom deze kinderopvang: ‘Ik merkte gelijk dat ik hier tussen 
lieve collega’s terechtkwam. De andere leidsters waren oprecht in me geïnteresseerd. Ze 
keken niet de kat uit de boom, maar namen me overal in mee en ik was binnen no time 
ingewerkt. Het voelde gewoon goed. Ik waardeer het enorm dat ik vaste collega’s heb en dat 
we de verantwoordelijkheden delen. Bovendien zijn er horizontale groepen, daar houd ik van. 
Ik sta met Mieke of Dominique op de peutergroep. Met de ouders van de prinsen en 
prinsessen bouwen wij een vertrouwensband op, ik merk dat ze hun kinderen met een gerust 
hart achterlaten, heel fijn. En ik kan nu ook nog met mijn eigen autootje naar m’n werk.’   
 

Mooiste moment: ‘In februari vertelden de ouders van een meisje dat ze de 
volgende dag met hun gezin op wintersport gingen. Daarom had ik het er een paar keer over 
met dat meisje. “Morgen ga je heel lang rijden met de auto hè, naar Oostenrijk!” zei ik. En ik 
benoemde dat zij daar lekker kon sleeën, skiën en spelen in de sneeuw. Een week later kwam 
het gezin terug van vakantie en vertelde de moeder dat het meisje elke dag had gevraagd: 
“Is Kim ook mee op wintersport? Waar is Kim?” Dat vond ik zo leuk om te horen! 
Na het weekend vertellen ouders me ook vaak dat ze blij zijn om me weer te zien, omdat hun 
prins of prinses thuis steeds over me vertelde en me alweer miste. Mooi om zo’n belangrijke 
rol te mogen spelen, zowel voor de kinderen als voor hun ouders.’ 
  

Gouden tip: ‘Er zijn verschillende trucjes om kinderen wat zelfstandiger te maken, 
die pas ik graag toe. Zo leren wij peuters, hoe klein ze ook nog zijn, al om zelf hun jas aan te 
trekken. We leggen de jas omgekeerd voor hen op de grond, laten zien hoe ze hun armen in 
de mouwen kunnen steken en dan hun jas over hun hoofd kunnen aantrekken. Tuurlijk 
helpen we in het begin nog, maar ze kunnen dit al snel zelf en dat scheelt tijd. Als ze oudere 
broertjes of zusjes hebben, zie ik vaak dat ze dit al gewend zijn en leggen ze hun jas zelf 
omgekeerd op de grond als we naar buiten gaan, dat is zo schattig.  
Om hun schoenen zelf aan te kunnen trekken leren we de peuters om te gaan staan, ergens 
op te leunen en dan hun voetje in de schoen te proberen te doen. De aanhouder wint en 
uiteindelijk worden ze zelfredzamer én zijn ze ook nog eens trots dat het is gelukt.  
Kinderen eraan laten wennen dat ze vies mogen worden, dat vind ik ook een belangrijke tip.  
Wij merken soms dat prinsen of prinsessen geen lijm durven aan te raken, omdat ze bang 
zijn om vies te worden. Thuis kun je bijvoorbeeld met ze knutselen en niet direct alles 
schoonmaken wat vies is. Kinderen mogen ervaren hoe het is om even verf, lijm, zand of 
modder op hun lijf te hebben. Helemaal aan het einde, als het knutselen of spelen voorbij is, 
kun je natuurlijk samen met je kind of zelf alles schoonmaken.’  
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

Wist u dat… 
 

 Onze collega Laura van de Biezen-Rouwhorst (Amersfoort) op 11 
augustus is bevallen van een prachtige gezonde dochter 
genaamd Kate? 

 
 De brandweer onlangs de locaties Monnickendam en Zaandam 
heeft geïnspecteerd en dat alles in orde is bevonden? 
 

 Op 5 december onze Paleisdeuren om 16.00 uur sluiten? 
 

 Wij van maandag 26 tot en met vrijdag 30 december gesloten 
zijn? Op maandag 2 januari openen alle Paleizen weer vanaf 
07.00 uur. 

 
 De komende periode drie van onze collega’s hun verjaardagen 
vieren? Laura van de Biezen-Rouwhorst (Amersfoort) op 24 
oktober, Priscilla Champeau (alle vestigingen) op 31 oktober en 
Mandy de Ruiter (Zaandam) op 1 november. Alvast van harte 
gefeliciteerd! 

 
Hofnieuws XXI verschijnt op maandag 2 januari 2023 in uw mailbox: tot dan! 


