
 

 

 

 

 

 

 

Beste ouder / verzorger,  
 

Het leven binnen onze Paleismuren staat nooit stil. Via deze nieuwe editie 

Hofnieuws brengen wij je graag op de hoogte van het laatste nieuws vanuit 

de Kinderdagpaleizen. Leuk als je meeleest! 

 

Allereerst wensen mijn collega’s en ik jullie de allerbeste wensen voor 2023. Wij hopen dat jij 

en je kind(eren) een fantastisch jaar tegemoet gaan. Bij de Paleizen beginnen wij het nieuwe 

jaar meteen goed: met nieuwe Hofnieuws! Eentje waarin we met alle medewerkers kunnen 

terugblikken op een mooi 2022. Een relaxter en rustiger jaar, als we het vergelijken met de 

twee enorm turbulente jaren ervoor. Ook aan de kindjes merken wij dat meer flexibiliteit, rust 

en regelmaat goeddoet. Iets waar onze nieuwe medewerkster Tara groot voorstander van is. 

Daarover, en over Tara, lees je verderop in de nieuwsbrief meer. Tara is een oude bekende, en 

wij zijn heel blij dat zij ons team komt versterken!   

 

Ook op privégebied kan ik terugblikken op een fijn jaar. Binnen ons gezin beginnen de 

kinderen steeds meer hun eigen leven te creëren. Ze hebben het druk met hun opleiding, werk, 

clubjes en vrienden, dus wij merken dat de momenten waarin wij als gezin bij elkaar zijn 

steeds minder worden naarmate ze ouder worden. Wij vonden het heel belangrijk om daarom 

met kerst samen te zijn, en hebben de feestdagen doorgebracht in Londen! We slenterden van 

shopping mall naar bezienswaardigheden en gingen van pubs naar restaurants, zoals een 

stedentrip hoort te zijn. Wat een (kerst)sfeer straalt die stad uit! We hebben enorm genoten en 

met deze herinneringen op zak zijn we met volle energie aan het nieuwe jaar begonnen.  

 

Maar hoeveel zin ik ook heb in het nieuwe jaar, er zijn ook lichte zorgen… Ik ben er trots op 

dat wij op alle locaties van de Kinderdagpaleizen nooit hogere tarieven hebben hoeven vragen 

dan de kinderopvangtoeslag. Gelukkig heeft de overheid deze toeslag dit jaar verhoogd, zodat 

jij als ouder wordt gecompenseerd voor de hoge inflatie waar we helaas allemaal mee te 

maken hebben. Ook per 1 januari 2023 houden wij bij de Paleizen onze tarieven onder dit 

(vernieuwde) maximum. Omdat de verhoging van de overheid echter lager is dan waar de 



 

 

 

branche van de kinderopvang op hoopte, moeten wij met onze Kinderdagpaleizen ons uiterste 

best doen om dit zo laag mogelijk te blijven houden. Want ook onze kosten stijgen, zoals de 

energie- en personeelskosten.  

 

Wij zullen er alles aan doen om deze prijsstijgingen niet bij jou als ouder of verzorger neer te 

leggen. Want dat kindjes naar de opvang blijven kunnen gaan, en dat wij jouw prins of prinses 

elke dag weer met liefde mogen ontvangen, dat vinden wij het allerbelangrijkst! 

 

Na onze welverdiende vakantie zijn mijn collega’s en ik dan ook heel blij dat we weer aan het 

werk mogen en dat we jouw kindje deze week weer zien. Op naar een mooi 2023! 

 

Warme groet, 

Alice van Neck, eigenaresse Kinderdagpaleizen 

 

PS Mocht je nog vragen hebben, spreek gerust een van onze leidsters aan. Mij kun je bereiken 

op info@kinderdagpaleizen.nl of op 06-48105437. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tara Smit 
 

Jouw kind is koning, maar wie is eigenlijk degene die jouw kind in ons 

Paleis opvangt? Speciaal voor het Hofnieuws draaien wij de rollen om, en 

zit er eens een medewerker van het Kinderdagpaleis op de troon. Deze keer 

stellen wij jullie graag voor aan Tara Smit (36 jaar). 

 

Thuis: ‘Al 13 jaar woon ik met mijn man Rick, zoon Jaidy (10 jaar), zoon Daley (6 jaar) 

en onze hond Moosie in Zaandam. We wonen om de hoek van het Paleis! Ik ben opgegroeid 

in Amsterdam Noord, maar in Zaandam konden we een groter huis kopen mét daktuin. We 

wonen hier heerlijk en beter wordt het bijna niet: ik kan nu op de fiets naar mijn werk.’  

 

Werkt: ‘Morgen, dinsdag 3 januari, is mijn eerste werkdag bij Paleis Zaandam! Ik werk 

hier op dinsdag, donderdag en vrijdag. Ik heb er enorm naar uitgekeken in de kinderopvang te 

gaan werken. Mijn diploma’s heb ik al 18 jaar geleden gehaald, maar tot een baan in de 
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kinderopvang is het nooit gekomen. Eigenlijk is dat heel toevallig zo gelopen. Eerst ben ik als 

begeleider blijven plakken in het bejaardentehuis waar ik mijn laatste jaar van mijn opleiding 

afrondde. Daarna ben ik gevraagd (weer) te komen werken in het Sportpaleis in Amsterdam, 

de sportzaak waar ik tijdens mijn studie ook al werkte. Hier heb ik 14 jaar met veel plezier 

gewerkt, tot mijn baas met pensioen ging. Ik vond het nu echt tijd eindelijk eens iets met mijn 

diploma te gaan doen. En zo belandde ik van het ene paleis in het andere paleis – nu in die 

van Kinderdagverblijf Zaandam!’ 
 

Waarom in het Paleis: ‘Het Kinderdagpaleis in Zaandam is een bekende plek 

voor mijn gezin: mijn zoons hebben hier namelijk ook op de opvang gezeten! Toen ik voor 

mezelf besloot in de kinderopvang te gaan werken, was er dan ook maar één plek waar ik 

wilde solliciteren: bij een van de Paleizen. Mijn kinderen hebben het hier heel fijn gehad en 

dat gun ik alle andere kindertjes ook. Daar hoop ik een bijdrage aan te kunnen leveren door ze 

fijne ervaringen en herinneringen mee te geven. En hoe leuk is het dat twee meiden die 

destijds mijn zoons hebben opgevangen, nu mijn collega’s zijn?!’ 

 

Mooiste moment: ‘In december mocht ik een dagje meelopen bij het Paleis in 

Zaandam. Ik ben door alle nieuwe collega’s zo goed ontvangen, ik kwam echt in een warm 

bad terecht. Vanaf moment één vond ik het weer heerlijk om met die kleine kindjes bezig te 

zijn. Kinderen zijn zo puur: what you see is what you get. Ik kan niet wachten straks drie 

dagen in de week lekker met ze te dansen, knutselen, boekjes met ze te lezen en ze te 

verzorgen. Al zullen de poepluiers misschien wel even wennen zijn;)! Mijn mooiste 

momenten zijn als ik de kindjes ook echt iets kan leren en ik ze zie ontwikkelen. Ze groeien 

altijd zo snel op, dat is mooi om te zien.’ 
  

Gouden tip: ‘Vanuit mijn eigen opvoeding heb ik altijd rust, reinheid en regelmaat 

meegekregen. Zo voeden mijn man en ik nu ook onze kinderen op. Ik vind het heel belangrijk 

dat er altijd duidelijkheid is. Nee is nee en ja is ja. ‘Maak me geen Haarlemmerdijkie’ is een 

beruchte uitspraak van mij, een echte Amsterdamse uitdrukking. Ik zeg het als mijn kinderen 

me in de maling willen nemen, of ruzie zoeken. Zo weten kinderen wat ze aan je hebben.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Wist je dat… 
 

 Alle leidsters weer een herhaling van de BHV-EHBO hebben gevolgd? 

 

 Je in de Kinderdagpaleizen-app zelf telefoonnummers kunt aanpassen of 

contactpersonen kunt toevoegen? Doe dat vooral, want dan hebben onze 

leidsters alle gegevens up-to-date. 

 

 Jouw kindje elk halfjaar wordt geobserveerd? Aan de hand daarvan bieden 

wij een tienminutengesprek met zijn of haar mentor aan. 

 

 Dat er een aparte app is voor de Kinderopvangtoeslag? Hier kun je heel 

makkelijk wijzigingen doorgeven. 

 

 De komende periode vijf van onze collega’s jarig zijn? Tara (Zaandam) op 

10 januari, Mieke (Monnickendam) op 14 maart, Dominique 

(Monnickendam) op 22 maart, Linsey (Amersfoort) op 27 maart en Evi 

(Zaandam) op 28 maart. Samen met de kindjes zullen wij een vrolijk 

verjaardagsliedje voor ze zingen! 

 

 De Paleizen op de volgende wettelijke (doordeweekse) feestdagen gesloten 

zijn? 

  - Tweede Paasdag op 9 april 

  - Koningsdag op 27 april 

  - Hemelvaartsdag op 18 mei 

  - Tweede Pinksterdag op 29 mei 

  - Sinterklaasavond op 5 december vanaf 16.00 uur 

  - Tussen kerst en oud en nieuw op 27, 28 en 29 december 
Voor deze dagen is conform het standpunt van de Minister van SZW wel een 

betaling verschuldigd. 
 

 

 

Hofnieuws XXII verschijnt op maandag 3 april 2023 in jouw mailbox: tot dan! 


