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JUF SHARON
Vanaf maart werkt 
juf Sharon in Loca-
tie Muziekwijk. Wij 
willen jullie graag 
kennis met haar 
laten maken... P. 2

EHBO 
EN BHV CURSUS
Met het team 
hebben wij in de-
cember EHBO en 
BHV cursus gehad. 
Zo zijn wij weer 
helemaal... P. 3
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Reminder  
belangrijke  
contactgegevens
... P. 3

THEMA WINTER
Om het nieuwe 
jaar fris te starten, 
en de kinderen op-
nieuw uit te dagen 
tot spel, hebben 
wij de indeling van 
de groep... P. 4

LEUKE  
KIEKJES
En wat hebben we 
toch een mazzel 
met het weer. 
Nu al heerlijke 
temperaturen. Dat 
betekend... P. 3

 NIEUWSBRIEF TWINKLE STAR - KINDERSPEELPALEIS

HOOGTE
PUNTEN 1E, 
2E EN 3E 
KWARTAAL 
2019
•  Nieuwjaarsborrel
• Disco

MAAND
THEMA'S
VAN DIT 
KWARTAAL

KDV
•  Lente
•  Pasen
•  Kiki in het  

restaurant

BSO
•  Ziek en gezond
•  Wonderlijke 

wereld van de 
wetenschap

•  Circus

GOEDE DAG, VOOR U ZIET U DE 
TWINKLE STAR NIEUWSBRIEF. DOOR 
OMSTANDIGHEDEN HEEFT U ONZE 
NIEUWSBRIEF LANGE TIJD MOETEN 
MISSEN. MAAR HIJ IS WEER HELE-
MAAL TERUG!

1E KWARTAAL 2019
NIEUWSBRIEF

Alle medewerkers van Twinkle Star hebben hun steentje bijge-
dragen tot het tot stand komen van deze nieuwsbrief.
Vanaf nu zal de nieuwsbrief elk kwartaal verschijnen zoals u 
gewend was.

Wij wensen u heel veel leesplezier.

NIEUWE  
THEMA BSO
Vanaf februari werken wij op de BSO ook met Thema’s. Wij 
zijn erachter gekomen dat wij veel kinderen hebben met ver-
borgen talenten…. Heel februari hebben wij gewerkt aan het 
thema kunst en cultuur, onder andere hebben wij gezien hoe 
mooi kinderen kunnen kleuren/tekenen en hoe goed kinderen 
kunnen koken! In maart hebben wij gewerkt aan ons Thema 
Dans & Muziek, wat kunnen de kinderen goed dansen en 
sommige kinderen kunnen zelfs een beetje gitaar spelen of 
piano! 



KDV Muziekschool:
L’mairo 09-12-2018
Nino 19-02-2017
Theo 24-02-2016 

BSO Stedenwijk:
Dosantey  30-12-2011
Pueblita 30-01-2011

BSO Muziekwijk:
Insharra 21-12-2012
Imani 07-01-2013
Dinyra 10-01-2013
Robert 21-02-2013

BSO bouw:
Keyshaila  10-01-2013
Sophie  04-03-2011
Vincenzo  05-03-2011

KDV bouwmeester:
Aaron  06-04-2017
Ilaino  22-12-2016
Janae  26-03-2018
Kenza  15-03-2016
Sverre  18-12-2017

BSO oker:
Alex  03-02-2008
Dilshano  23-12-2010
Divinio  03-12-2013
Edinaro  16-01-2012
Jessy  09-02-2009

HIEP HIEP
HOERA!

NOTEERT U 
ALVAST IN 
UW AGENDA

REMINDER BELANGRIJKE  
CONTACTGEGEVENS

SLUITINGSDAGEN 2019

EHBO 
EN BHV 
CURSUS
MET HET TEAM HEBBEN WIJ IN DECEMBER EHBO EN 
BHV CURSUS GEHAD. ZO ZIJN WIJ WEER HELEMAAL  
UP TO DATE.

Het was een gezellige maar vooral leerzame avond. En wij 
kunnen met trots zeggen dat een ieder zijn EHBO en BHV 
certificaat hebben behaald.

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 04-10-2019

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!

STAGIARES
Op onze KDV in Muziekwijk hebben 
wij dit jaar 2 stagiaires op de groep. 
Noa is al een tijdje bij ons aanwe-
zig en zij is er elke donderdag en 
vrijdag, veel ouders zullen haar al 
kennen. Per februari is Shareely er-
bij gekomen en zij is er elke maan-
dag en dinsdag om ons gezellig te 
ondersteunen op de groep.

NIEUWE 
KINDEREN:
KDV MUZIEKWIJK
In het nieuwe jaar zijn er op het  
KDV in Muziekwijk ook nieuwe 
kinderen bij ons op de groep  
gekomen. Wij wensen jullie veel 
speel en leer plezier bij Twinkle 
Star! Welkom; Aruodo, Raeylen, 
L’Mairo en Jeremiah ☺

BSO MUZIEKWIJK EN  
STEDENWIJK:
Bij ons op de BSO is de broer van 
Raeylen, Rishano begonnen en in 
April zullen wij ook weer een oude 
bekende ontvangen in Stedenwijk, 
namelijk Joseph! Welkom allemaal 
en heel veel plezier bij Twinkle Star! 

ZWANGER
SCHAPS 
VERLOF 
Zoals veel ouders inmiddels al 
weten is Juf Chaymae met zwan-
gerschapsverlof, wij verwachten 
haar rond augustus weer terug op 
de groep.

STUDIEDAG
Vrijdag 15 maart hebben alle 
leidsters een leuke, interessante 
studiedag gehad van onze pedago-
gisch coach Christien de Kam. Het 
was een leerzame dag, we hebben 
het onder andere gehad over onze 
pedagogische doelen en de ontwik-
kelingsstimulatie op de groepen van 
Twinkle Star. Bedankt Christien!

In de maand Januari hebben wij gewerkt 
met het Thema kiki in de bergen. De 
kinderen hebben mooie knutselwerkjes 
gemaakt en ook hebben wij geleerd wel-
ke kledingstukken je in de winter draagt 
en wat hebben wij een lol gehad in de 
sneeuw! In de maand februari werken 
wij met het thema Kiki heeft een nieuw 
vriendje en natuurlijk zijn wij ook aan de 
slag gegaan met het thema Valentijn. 

NIEUW THEMA 

KDV

In het dagelijkse leven wandel ik graag 
,daarnaast ben ik erg creatief. 
Het werken met kinderen zie ik elke dag 
als uitdaging, geen dag is hetzelfde. Ik 
vind het heel leuk om van elke dag een 
gezellige en leerzame dag te maken.  
Ook vind ik het belangrijk om een ver-
trouwde en veilige omgeving te bieden 
waar uw kind(eren) zichzelf verder  kan 
ontwikkelen. 

Ik ben de vaste BSO juf van muziekwijk 
naast Chaymae. Ik kijk er naar uit om  
er met uw kind(eren) een gezellig,  
leerzame tijd van te maken.”

BIANCA VAN DER WEERD, PEDAGO-
GISCH MEDEWERKSTER

“Na 7 jaar ervaring in de kinderopvang 
bij verschillende kinderdagverblijven  
heb ik nog steeds iedere dag plezier in 
mijn werk. Ik heb ervaring in de buiten-
schoolse opvang en op het kinderdag-
verblijf. Het is leuk om te zien hoe de 
kinderen zich ontwikkelen en daar een 
steentje aan bij te kunnen dragen. Dit 
maakt het werken op de opvang leuk en 
uitdagend voor mij. ”

NIEUWE JUF SHARON

NIEUWE JUF BIANCA
EHBO

BHV

BESTE OUDERS, HIERBIJ WIL IK MIJ EVEN VOORSTELLEN. MIJN NAAM IS 
SHARON BERNARD , IK WOON IN LELYSTAD. IK BEN GEBOREN OP 29-01-
1997 ( 22 JAAR ), EN IK HEB EEN ZOONTJE VAN 5 MAANDEN.  



KERST
DINER
In de kerstvakantie hebben wij een kerstdiner gehad.  
Ouders hebben zeer hun best gedaan in de keuken, waar-
door wij een prachtige tafel vol met lekkere hapjes hadden. 

OP DE OKERGROEP ZIJN WE BEZIG MET EEN EET  
“EXPIRIMENT” ZO NOEMEN WE HET OP DE GROEP.

De kinderen krijgen als we binnen zijn de vraag of ze willen 
meedoen met het experiment en mogen dan zelfstandig  
smeren. Dit slaat erg aan en de kinderen krijgen hierbij een 
groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Elke dag gaan er max 4 kinderen meedoen aan het  
experiment. En elke dag wisselen de combinaties.

Op de BSO zijn wij sinds kort begonnen met thema’s het  
1ste thema is kunst en cultuur en we zijn er al lekker mee  
aan de slag gegaan. Zo hebben we lekker geschilderd en 
kleurengemengd en hebben we samen met elkaar een  
wereldmobiel gemaakt.

Er zijn maïzena koekjes gebakken en geproefd en er staan 
nog veel meer leuke dingen op de planning.

Ook is het laatst valentijn geweest. We 
hebben met de kinderen hartjes geknut-
seld en beplakt met propjes crepepapier.

EET EXPE
RIMENT

DIVERSE 
THEMA'S

VALENTIJN

KDV BOUW
Met Sinterklaas hebben wij een stoom-
boot geknutseld en een pietenparcours 
voor de kinderen uitgezet. Dit vonden ze 
ontzettend leuk en is zeker voor herha-
ling vatbaar.

OM HET NIEUWE JAAR FRIS TE 
STARTEN, EN DE KINDEREN OP-
NIEUW UIT TE DAGEN TOT SPEL, 
HEBBEN WIJ DE INDELING VAN DE 
GROEP VERANDERD.

De afgelopen tijd hebben wij gewerkt 
met het thema winter.
Hiervoor hebben wij sneeuwpoppen, 
winterjassen, muts en wanten en 
schaatsen geknutseld.

Ook hebben wij een mooi vogelhuisje 
met vogels geknutseld.

THEMA WINTER

Heerlijk met de handjes in de verf en 
schilderen maar!



LEUKE  
KIEKJES

SINTERKLAAS

NIEUWJAARSBORREL

BUITEN ACTIVITEIT

KIDS EILAND

KNUTSELEN KEMPHAAN

SCHAATSEN

HOLLANDSE DAG

ERFGOEDHUIS

ALMERE JUNGLE

Met een geslaagde maar drukke decembermaand met  
sinterklaas, kerst, de kerstvakantie en de nieuwjaarsborrel 
achter de rug. Zijn wij het nieuwejaar ook goed begonnen.

WINTERSE WOLLEN WANTEN TOCHT

En wat hebben we toch een 
mazzel met het weer. Nu al 
heerlijke temperaturen. Dat 
betekend natuurlijk ook leuke 
buitenactiviteiten. Bijvoorbeeld 
onze winterse wollen wanten 
tocht bij de kemphaan in de 
voorjaarsvakantie.



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 


