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STAGIARES
We zeggen gedag 
tegen stagiaire 
Shareely, bedankt 
voor je hulp en 
inzet de afgelopen 
periode!... P. 2

KDV BOUW-
MEESTER
Vrijdag 7 juni 
hebben wij ons 
5,5 jarige jubileum 
gevierd samen met 
alle vestigingen en 
kinderen... P. 3

NOTEERT U 
ALVAST IN UW 
AGENDA
Reminder  
belangrijke  
contactgegevens
... P. 3

OUDERAVOND
Ook onze eerste 
ouderavond van 
dit jaar is een feit... 
P. 4

5,5 JARIG  
JUBILEUM
7 juni 2019 was 
het feest voor 
Kinderspeelpaleis 
Twinkle Star, wij 
bestaan inmiddels 
al 5,5 jaar!... P. 3

 NIEUWSBRIEF TWINKLE STAR - KINDERSPEELPALEIS

HOOGTE
PUNTEN 1E, 
2E EN 3E 
KWARTAAL 
2019
•  Jubileum
•  Gezonde kinder-

opvang coaches
•  Ouderavond

MAAND
THEMA'S
VAN DIT 
KWARTAAL

KDV
•  Kiki bij de dokter
•  Kiki op de  

camping

BSO
•  cultuur
•  dans en muziek
•  ziek en gezond
•  wetenschap

GOEDE DAG, HIERBIJ ONTVANGT U 
DE TWEEDE NIEUWSBRIEF VAN DIT 
JAAR. 

In deze editie kunt u lezen wat wij de afgelopen tijd allemaal 
hebben gedaan. Zo kunt u lezen over ons jubileum, de  
thema’s en leuke weetjes. 

Wij wensen u heel veel leesplezier.



STAGIARES
Wij zijn heel blij u te mogen  
mededelen dat onze stagiaires 
Nicky (BSO) en Gilliany (KDV) 
aankomend schooljaar bij ons  
stage blijven lopen.

NIEUWE
STAGIARES
We zeggen gedag tegen onze 
stagiaire Sha-reely. Bedankt voor  
je hulp en inzet het afgelopen 
schooljaar.

Sinds mei hebben wij een nieuwe 
stagiaire, Sarah Oulad. Sarah loopt 
stage op onze locatie in Muziekwijk. 
Sarah is erg enthousiast over haar 
stage op het KDV en kijkt er naar 
uit om nog meer te leren van en 
over de kinderen.
 
Onze stagiaire Noa heeft succesvol 
haar 2e schooljaar afgerond met 
haar stage op ons kinderdagverblijf 
in Muziekwijk. Noa heeft ervoor 
gekozen om het komende jaar ook 
bij ons stage te blijven lopen en zal 
haar opleiding verder voortzetten 
op onze buitenschoolse opvang in 
Muziekwijk. Naast haar stage werkt 
Noa ook bij ons als pedagogisch 
medewerker in opleiding.  
U kunt haar daardoor tijdens 
schoolvakanties of ziekte van een 
vaste medewerker als oproepkracht 
tegenkomen op de groep.

BSO THEMA'S 
Zoals jullie weten hebben wij deze 
maanden weer gewerkt aan leuke 
thema’s op de BSO. Onder andere 
de wonderlijke wereld van de 
wetenschap waarin wij veel nieuwe 
dingen hebben geleerd. Dit thema 
hebben wij afgesloten met een leuk 
bezoekje aan Nemo! Inmiddels zijn 
wij bezig met ons nieuwe thema 
circus, waarin wij leren wie er 
allemaal werken in een circus en 
welk karakter past er het best bij uw 
kind? Is hij/zij een echte acrobaat? 
Of meer een clown?

Op het veld stonden twee springkussens 
voor ons klaar om lekker op te springen. 
Ook was er gedacht aan wat lekkers. We 
mochten allemaal een lekkere suikerspin 
en een bakje popcorn. 

Naast al het lekkers en de springkus-
sens konden de kinderen zich ook laten 
schminken en was er gezellige muziek. 
Als afsluiter kregen de kinderen een 
mokje mee die was bedrukt met een 
door hunzelf gemaakte opdruk.

Bij het Thema onderwater hebben wij het 
natuurlijk ook over verschillende soorten 
vissen die je tegen kan komen in het 
water. Deze diertjes hebben wij zo goed 
mogelijk na geprobeerd te maken.

Ook zijn wij de zelfstandigheid aan het 
stimuleren op het gebied van zelf je 
brood smeren. Wat een feest is dat. 
En kijk eens wat een concentratie dat 
vereist ☺

KDV BOUWMEESTER
VRIJDAG 7 JUNI HEBBEN WIJ ONS 5,5 JARIG BESTAAN MOGEN VIEREN. 
SAMEN MET ALLE KINDEREN VAN ALLE TWINKLE STAR VESTIGINGEN  
HEBBEN WIJ EEN SUPERLEUKE, GEZELLIGE DAG GEHAD.

DEZE MAAND ZIJN WIJ BEGONNEN 
MET HET THEMA ONDERWATER. 
DAT WAS MET DIT WEER HELEMAAL 
NIET ERG OM OVER WATER TE  
PRATEN EN NATUURLIJK OOK MEE 
TE SPELEN.



BSO bouwmeester:
Jayda 22-04-2010
Yarah 06-05-2011
Djilani 16-05-2011
Sara 05-06-2012
Phylene 15-06-2012
Micaiah 08-07-2014 
 
KDV bouwmeester:
Milan 16-04-2018
Joah 25-04-2017
Nermin 05-05-2015
Mia 09-06-2016

BSO regenboog:
Daisy 16-04-2014
Damon 11-05-2011
Sejdin 03-06-2009 
 

BSO Muziekwijk/Stedenwijk:
Sem 21-04-2011
Rishano  19-05-2012
Damian  26-05-2012
Jaelyn 22-06-2011
Djayda  03-07-2014
Fae 04-07-2013
Isa 06-07-2014
Benjamin  09-07-2009
Marriljhano 17-07-2009
Darwin 21-07-2011
Zyanne 28-07-2008 
 
KDV Muziekwijk:
Nina 20-04-2017
Hayley  22-04-2017
Nova  23-04-2016
Raeylen 13-05-2016
Jeremiah  22-05-2018
Kenza  12-06-2016
Myllena  17-06-2016
Mirac  01-07-2016
Milaysa  04-07-2017
Lusio  12-07-20176

HIEP HIEP
HOERA!

NOTEERT U 
ALVAST IN 
UW AGENDA

REMINDER BELANGRIJKE  
CONTACTGEGEVENS

SLUITINGSDAGEN 2019

KDV Bouwmeesterbuurt  036 - 750 3259
BSO Bouwmeesterbuurt  06 - 81 969 327
KDV Muziekwijk  036 - 750 4938 / 06 - 24 411 465
BSO Muziekwijk  06 - 81 642 403
BSO Stedenwijk  036 - 785 0509 / 06 - 81 561 285
BSO Regenboogbuurt  06 - 81 559 541

Alle overige of algemene vragen kunt u stellen via het volgende  
emailadres: info@kinderspeelpaleistwinklestar.nl

•  Studiedag   
maandag 17-10-2019

Kerstavond  
sluiten wij om 17:00 uur
•  1e kerstdag   

maandag 25-12-2019

•  2e kerstdag   
dinsdag 26-12-2019

Oud jaarsdag  
sluiten wij om 17:00 uur
•  Nieuwjaarsdag   

maandag 01-01-2020

OOK DIT KWARTAAL VIEREN WE WEER HEEL WAT VERJAARDAGS-
FEESTJES BIJ TWINKLE STAR. GEFELICITEERD ALLEMAAL!

Helaas hebben wij afscheid genomen van juf Rachelle, zij 
was toe aan een nieuwe uitdaging. We zullen haar missen en 
wensen haar succes in de toekomst.

Gabrielle is weer terug van weg geweest. Wij zijn heel blij dat 
zij weer deel uitmaakt van ons team. Welkom terug!

WELKOM TERUG 
GABRIELLE



OUDER
AVOND
OOK ONZE EERSTE OUDER-
AVOND VAN DIT JAAR IS EEN 
FEIT. 

Er zijn dit keer weer verschillende 
interessante onderwerpen voorbij 
gekomen. Zo heeft Naomi verteld 
wat de oudercommissie inhoudt, 
Christien onze pedagogische coach 
heeft verteld wat haar werkzaamhe-
den binnen Twinkl Star zijn. 

Kaajal heeft uitgelegd dat wij met 
de verwijsindex werken en wat 
de verwijsindex nou precies is. 
Daarnaast is de meldcode kin-
dermishandeling besproken door 
Dianah en Kimberley heeft de 
avond afgesloten met een stukje 
over coach gezonde kinderopvang 
met een leuk spel.

Inmiddels hebben wij 3 coaches gezonde kinderopvang, na-
melijk: Dianah, Kimberley & Kaajal. Zij zullen komende periode 
werken aan het verbeteren van de kwaliteit als het gaat om 
een gezonde kinderopvang. Dit doen zij ondere andere door 
een cursus te geven aan het hele team! 

COACH 
GEZONDE
KINDEROPVANG



ZOALS JULLIE WETEN ZIJN WIJ MAANDELIJKS BEZIG MET VERSCHIL-
LENDE THEMA’S. WIJ HEBBEN DE AFGELOPEN MAANDEN VERSCHIL-
LENDE THEMA’S BEHANDELD ZOALS  CULTUUR, DANS EN MUZIEK, 
ZIEK EN GEZOND EN WETENSCHAP.

Elke thema was weer een enorm 
(leerzaam) feest. Elke maand maakte 
wij spelenderwijze kennis met allemaal 
nieuwe dingen.  Zo zijn wij naar het 
zonne park en nemo geweest. Bij het 
zonne park hebben wij mee gedaan 
aan een kleurwedstrijd. Onze Kaithlyn 
heeft deze in de maand juli gewonnen! 
Gefeliciteerd Kaithlyn! 

Wanneer het weer het toestaat heeft 
het buiten zijn echt onze voorkeur. 
Lekker genieten van de zon en al het 
moois wat de natuur ons kan bieden. 
Onze stagiaire is echt een buitenmens 
en weet de kinderen dan ook keer op 
keer te verassen met een leuke activi-
teit, zoals een speurtocht over gezond 
en ongezond voedsel in het bos. Ook 

hebben wij het super getroffen met 
het weer! Dat betekend heerlijk buiten 
spelen, ijsjes eten, een eigen watersli-
de maken en natuurlijk water spelletjes 
spelen om af te koelen.

Naast al deze dingen is het koken en 
bakken één van de leukste dingen die 
wij samen als groep doen. Zo mochten 
de kinderen in de vakantie een keer 
zelf bepalen wat wij zouden eten. Hier 
hoefde de kinderen niet lang over na 
te denken. ‘pizza !’ zeiden zij in koor. 
Dat betekend samen deeg maken en 
natuurlijk het aller belangrijkste... de 
pizza beleggen. 

Daarnaast hebben wij nog bezoek ge-
had van de dierenambulance. Tijdens 

het buiten spelen vonden we helaas 
een gewonde vogel. We hebben de 
dierenambulance gebeld en zij kwa-
men de vogel gelukkig ophalen.

Wij kijken naar de komende maanden 
uit en houden jullie graag op de hoogte 
van wat wij allemaal op onze groep 
doen. 

BSO ALMERE
BUITEN

THEMA'S 
KDV MUZIEKWIJK
IN DE MAAND MEI HEBBEN WIJ  
GEWERKT MET HET THEMA KIKI BIJ 
DE DOKTER. WE HEBBEN BIJ DIT 
THEMA VERSCHILLENDE KNUTSELS 
GEMAAKT. ZO HEBBEN DE KINDE-
REN GELEERD WAAR HUN OGEN 
ZITTEN MAAR OOK WAAR HUN 
ARMEN EN BENEN ZITTEN. 

In de maand juni hebben wij gewerkt 
met het thema kiki op de camping. Bij 
dit thema hebben wij vershillende knut-
sels gemaakt waar bij je kunt denken 
aan een tent en slippers voor op het 
strand! De kinderen hebben geleerd 
wat ze allemaal op de camping kunnen 
hebben/gebruiken denk hierbij aan een 
barbeque/carvan en het zwembad.



EVEN VOORSTELLEN...  
MUZIEKWIJK

JOYCE WEPPNER
Beste ouders/verzorgers, Mijn naam is 
Joyce Weppner en ik ben 24 jaar oud. 
In 2015 heb ik mijn SPW-4 opleiding 
behaald en heb daarna nog verschil-
lende cursussen gevolgd.

Ik vind het werken met kinderen een 
prachtig beroep en het geeft mij veel 
vreugde en energie. De nieuwsgie-
righeid en fantasie van de kinderen 
maakt dat elke dag weer een nieuwe 
uitdaging is. Ik heb ontzettend veel 
zin om aan de slag te gaan bij Twinkle 
Star. Ik hoop snel kennis met u en uw 
kind(eren) te maken.

NOA BAKRIE
Noa heeft sinds maart 2019 een 0-uren 
contract bij Twinkle Star, Noa werkt bij 
ons als pedagogisch medewerker in 
opleiding. Noa gaat volgend jaar begin-
nen aan haar laatste stage jaar op de 
BSO, maar zal daarnaast dus ook af 
en toe als leidster op de groep staan. 
Dit omdat wij graag willen meewerken 
aan de ontwikkeling van onze stagiai-
res en hoe leuk is dat als je ook echt in 
het team hoort!

BUSRA UNAL
Beste ouders,
Graag stel ik mezelf aan u voor. 
Mijn naam is Busra Unal en ik ben  
26 jaar en kom uit Utrecht. In 2016 ben 
ik getrouwd en verhuisd naar Almere.
Sinds kort versterk ik het team in 
Muziekwijk als groepshulp. Ik ben heel 
enthousiast over mijn werk omdat ik 
het fijn vind om mijzelf te omgeven 
door kinderen en ik doe mijn werk dan 
ook met heel veel liefde voor de kinde-
ren. Hiervan krijg ik heel veel liefde en 
energie terug.

Mijn vrijetijd breng ik het liefste door 
met familie. Daarnaast hou ik erg van 
koken en bakken.

MELISSA BAKKER
Melissa heeft sinds juli 2019 een 
0-uren contract bij Twinkle Star,  
Melissa werkt net als Noa bij ons al 
pedagogisch medewerker in opleiding. 
Melissa zal ook volgend jaar beginnen 
aan haar laatste stage jaar, dit zal zij 
doen op ons kinderdagverblijf in mu-
ziekwijk. Welkom Melissa! 

WIST U DAT...
...  U ONS PEDAGOGISCH BELEID EN SLUITINGSDAGEN  

OP ONZE WEBSITE KUNT INZIEN?
...  OOK ONZE NIEUWSBRIEVEN OP DE WEBSITE STAAN?
...  U VIA DE WEBSITE OOK OP ONZE FACEBOOKPAGINA KAN  

KOMEN?
...  ELKE VESTIGING EEN EIGEN FACEBOOKPAGINA HEEFT?
...  WIJ WERKEN MET DE KLASBORDAPP EN NOG NIET ALLE  

OUDERS ZICH HIERVOOR HEBBEN AANGEMELD? (VRAAG  
EVENTUEEL ONZE MEDEWERKERS OM MEER INFORMATIE  
OF HULP BIJ HET INSTALEREN).



WONDERLIJKE WERELD

ZONNE PARK

NEMO

DIERENAMBULANCE

IJSJES ETEN

LEUKE  
KIEKJES



KDV/BSO Bouwmeesterbuurt  G.T Rietveldstraat 170F  |  1333 LJ Almere  |  Tel.: 036 750 32 59
BSO Stedenwijk  Barneveldpad 31  |  1324 JJ Almere  |  Tel.: 036 785 05 09
BSO Regenboogbuurt  Okerstraat 84  |  1339 BJ Almere  |  Tel.: 036 750 32 59
KDV/BSO Muziekwijk  Louis Davidstraat 33  |  1311 LC Almere  |  Tel.: 036 750 49 38

Kinderspeelpaleis Twinkle Star 


