
  

ZWANGER 
    

Mariska is zwanger en 
hoopt in februari haar 
eerste kindje te krijgen 

 
Gerieke is zwanger en 
hoopt in februari haar 

tweede kindje te krijgen 
 

Francien is met 
zwangerschapsverlof 
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EXPRESSE 
PADDINGTON 

            

Het Sint Maarten feest was weer een succes.  

211 kinderen hebben gezongen en een pannenkoek 

met een presentje gekregen. 

                                                             

 

Warm eten op de groepen 

 

Bij ons mogen de kinderen eten meenemen 

van thuis.  

We mogen het voor de kinderen opwarmen. 

Dit mag niet, als de naam en de datum 

ontbreken! 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  

Contact momenten 
 

Op welke manieren kunnen jullie ons bereiken? 

 

Voor declaraties etc… 

Meini Tel 050-3010171 

Telefonisch KDV- BSO 

Tel 050-3010375 

Telefonisch kantoor 

Tel 050-3015455 

E-mail 

info@kinderopvangpaddington.nl 

E-mail oudercommissie 

info@kinderopvangpaddington.nl 

 

Kom gerust met vragen, daar zijn we voor! 
 

 
Landelijk Register Kinderopvang  
 
In het Landelijk Register Kinderopvang 
worden alle kinderdagverblijven, 
organisaties voor buitenschoolse opvang, 
gastouderbureaus en gastouders 
geregistreerd, die voldoen aan de 
kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. 
Ouders hebben vanaf 1 januari 2011 alleen 
recht op kinderopvangtoeslag als ze 
gebruik maken van kinderopvang die in het 
LRK staat.  
Via onderstaande link komt u op de site 
van Landelijk Register Kinderopvang.  
http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl 
  
KDV Paddington heeft als 
registratienummer: 163840404  
BSO Paddington Kapelstraat heeft als 
registratienummer: 505156441  
                          
 

 

 

Geboren 

 

 

Ravi heeft een zusje gekregen, ze heet Elin. Papa, mama en Ravi van 

harte gefeliciteerd met jullie dochter en zusje! 

 
 

De nieuwe website is online! 

Neem een kijkje op www.kinderopvangpaddington.nl 

 

Ook op facebook zijn we te volgen 

https://www.facebook.com/KinderopvangPaddington 

 

 

 
 

http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/
http://www.kinderopvangpaddington.nl/
https://www.facebook.com/KinderopvangPaddington


 

  

   
 
 
Vrijdagmorgen 4 december is het een gezellige boel op de peutergroep van 

Paddington. De kinderen zitten al vroeg aan tafel fruit te eten, want ……. de 

kinderen die op andere dagen bij Paddington spelen, komen vandaag ook, want 

….. er komen 2 Pieten op bezoek! Eigenlijk hoeft het niet meer, want er lopen al 

verschillende kleine Pietjes rond. Als alle kinderen binnen zijn gaan we in een grote 

kring op de grond en op de bank zitten en zingen Sinterklaas kapoentje, Zwarte 

Piet wiedewiedewiet en Zie ginds komt de stoomboot, we horen de stoomboot ook, 

luister maar: toe-toet-toet, toe-toet-toet, toe-toet-toet-toet-toet …….. Maar helaas 

de Pieten zijn er nog niet, we roepen Pieiet, Pieiet …. Nee hoor, nog niemand …. 

We lopen naar de buitendeur en zetten hem op een kier, we zingen hard Zwarte 

Piet, wiedewiedewiet …. we kijken en kijken, maar nee …. we zien ze niet. Dus 

gaan we maar weer zitten …. maar opeens …wie zien we daar? De Pieten! We 

doen snel de deur open en zingen  Zwarte Piet wiedewiedewiet. We zijn blij dat ze 

er zijn. Ze hebben heerlijke pepernoten in de zak, mmmmm dat is smullen! 

Piet ziet de prachtige boot en gaat erin, de peuters varen mee. We zingen en 

dansen met de Pieten. De rode Piet maakt zelfs een koprol, nadat enkele peuters 

hebben laten zien hoe het moet! De gele Piet, durft het niet, maar rolt heerlijk over 

de mat. Knap hoor! Het wordt tijd voor de cadeautjes, maar waar zijn die eigenlijk? 

De rode Piet zegt tegen de gele Piet: “Die zou jij toch meenemen?” Maar de gele 

Piet weet het niet. We helpen allemaal zoeken ……… we kijken onder de glijbaan, 

in de keuken, maar vinden niets…. Waar zullen ze toch zijn? Buiten is het koud en 

nat; staan ze misschien bij de wc’s? We gaan snel naar achteren en ………ja hoor 

…. ze staan in de grote wc. Maar waar is nou de tweede zak????..... Op de trap! 

De Pieten zijn vannacht zeker boven geweest! Alle peuters zoeken een plekje op 

de bank of op de grond en de Pieten zitten bij de boot. Om de beurt mogen de 

kinderen bij de Pieten op schoot en krijgen een cadeautje! Voor iedere peuter is er 

een prachtig boek! Dat kunnen papa of mama of opa of oma thuis mooi voorlezen. 

We roepen: Dankjewel Zwarte Piet! Ondertussen komen de papa’s, mama’s opa’s 

en oma’s binnen om de kinderen te halen. We zingen Dag Zwarte Pieten, daag, 

daag, daag, Zwarte Piet. En roepen: “Tot volgend jaar”. De Pieten kijken nog even 

bij de dreumesen en gaan er dan weer snel vandoor!  

                  
 

  



 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Hallo, wij zijn de Oudercommissie van Paddington.  
Dit betekent dat wij als Oudercommissie direct uw belangen met betrekking tot de opvang 

van uw kind behartigen en u als ouder zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Bij de 

opvang van uw kinderen draait het immers niet alleen om het kind maar ook om de 

wensen van de ouders met betrekking tot hun kinderen. Zo trachten wij dan ook de 

kwaliteit van het uitvoerend werk op de vestigingen te bewaken, namens ouders invloed 

uit te oefenen op het beleid van Paddington, de betrokkenheid van ouders te stimuleren en 

de communicatie tussen het personeel en ouders en tussen ouders onderling te bevorderen.  

 

De Oudercommissie bestaat uit ouders die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan het 

beleid dat op het kindercentrum gevoerd wordt door adviezen te geven. De 

Oudercommissie heeft wettelijke adviesbevoegdheden. Zo mag de Oudercommissie 

advies uitbrengen over voorgenomen besluiten met betrekking tot de uitvoering van het 

kwaliteitsbeleid van de ondernemer, voedingsaangelegenheden en het algemeen beleid op 

het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid, openingstijden en de wijziging van 

de prijs van de kinderopvang.  

 

Wij zijn op zoek naar personen die ons team willen komen versterken. 

Bent u geïnteresseerd in een functie binnen de Oudercommissie dan kunt u 

onderstaande gegevens mailen info@kinderopvangpaddington.nl, t.a.v. 

Oudercommissie of dit strookje inleveren in een van de 

Oudercommissiebrievenbussen die u kunt vinden op elke groep. 

  

Hopende u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd en u in de toekomst indien nodig 

van dienst te kunnen zijn.  

 

Met vriendelijke groet.  

 

De Oudercommissie,  

Anita  voorzitter  

Marjolijn secretaris  

Margriet  lid 

Christina lid 

Nynke  lid  

……………………………………………………………………………………………… 

Ik stel mij beschikbaar voor/wil graag meer informatie over een functie binnen de 

Oudercommissie: 

 

Naam:………………………………………………………………………………… 

Ouder/verzorger van:………………………………………………………………… 

Telefoonnummer:…………………………………………………………………….. 

Emailadres:…………………………………………………………………………… 

 

mailto:info@kinderopvangpaddington.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   Feline   Silven
 Evan    Livia 
   Luna Ferran  
Mila Robine 
  Daley   Alicia 
Rozemarijn  Rino 
         

Tim  Jonne 
  Djimma    Vera    
       Matthijs  
  Lynn-Alysa
 Vince   Renzo 
Noëlle  Leonie  
    Kevin  Kalissa 

 

               
Wij hebben voor de groepen mobiele telefoons aangeschaft.  

Zo kunnen wij u bij een moeilijk afscheid beter informeren over hoe het met uw kind 

gaat via de whatsapp. 

Of bij een leuke activiteit een foto via de whatsapp sturen.  

 

De foto’s die gestuurd zijn waar ook andere kinderen op staan, zijn privé en niet 

bedoeld om met andere mensen te delen! 

 

Onze medewerkers kunnen niet elke moment een whatsappje sturen tijdens hun 

werkzaamheden met de kinderen. 

 

Als u rechtstreeks met de groep wilt bellen, kan dit dan 

ook.                                                                                                                                

Wilt u via de whatsapp informatie ontvangen dan kunt u uw 06 nummer aan de groep 

doorgeven. 

 

Babygroep: 06-46121479 

Dreumesgroep: 06-31751930 

Peutergroep: 06-21864128 

BSO: 06-21280783 

 

 

Lucas  Kirsten 
  Mika Noëmi 
Lotta  Timon 
    Levi Reanne 
 Elin    Owen 
   Zoë    Lieke 

 
 
  

 

Beste ouders,  
 
Als u uw kind niet of later brengt, wilt u dit dan doorgeven 
op de groep? 



Peuters naar de Bibliotheek  
Vrijdagmorgen 2 oktober zitten de peuters gezellig aan tafel fruit te eten. Maar wie 
komt daar aan? ….. een mevrouw met een gitaar! Ze vraagt of we het leuk vinden 
om naar de Bibliotheek te komen. Daar kunnen we luisteren naar een verhaal en 
naar liedjes en we kunnen knutselen! Dit lijkt ons geweldig, dus snel eten, plassen, 
luiers verschonen, jassen aan en …. naar de bieb.   Hier zien we dezelfde mevrouw 
weer. Er staan stoelen klaar, dus …  we zoeken een plekje waar we kunnen zitten. 
Het is toch wel een klein beetje spannend. Marietta Rust leest het boek Eekhoorn in 
de herfst voor, daarna speelt en zingt de mevrouw liedjes over de eekhoorn. Dan 
mogen we knutselen, we make  n van een dennenappel een eekhoorn, dit is best 

moeilijk hoor! Gelukkig helpen Varni, Lise en 
“oma” Tjitske mee. We luisteren nog een keer 
naar een spannend verhaal en daarna mogen 
we noten zoeken. Zou de eekhoorn die verstopt 
hebben? We vinden allemaal een zakje met 
pepernoten! We drinken sap en eten een koekje 
en dan is het tijd om terug te gaan naar 
Paddington. Het was fijn om in de bieb te zijn.  

 

 

 

Vrijdag 6 november gaan we weer! De bekende 
muis van de boeken van Lucy Cousins komt deze 
morgen langs in de Bibliotheek. We luisteren naar 
Muis gaat logeren. De meeste peuters gaan ook 
weleens logeren bij opa en oma! Ze weten wat het 
is! Maar oh wee ……. Wie zien we daar? MUIS!! Oh 
wat is hij groot! Hij is best een beetje eng! Wat een 
geluk dat we dicht bij Varni, Lise en “oma” Tjitske 
kunnen zitten. Op schoot zitten we veilig!  De 
peuters mogen met Muis op de foto!  Durven ze dit 
wel…. dit is heel spannend!  We doen het…maar wel 
op een afstandje. We wandelen met Muis langs alle boeken, we houden zijn staart 
vast ….. wat heeft hij nu een lange staart! We worden weer getrakteerd op drinken 
en koekjes!! Dat is smullen!!  

Vrijdag 11 december gaan we voor de laatste keer, dan luisteren we natuurlijk weer 
naar een mooi verhaal, maar we mogen ook smullen van warme chocolademelk en 
kerstkransjes!  Wij gaan met de peuters van Paddington, maar natuurlijk organiseert 

de Bibliotheek dit voor alle kinderen van 0-
4 jaar met hun ouders, grootouders of 
oppas  Wie weet zien we nog peuters die 
op een andere dag bij Paddington komen!  
 

 

 
 

 
 



 


