Nieuwsbrief maart 2021
Erg blij zijn we, dat we weer ruim een maand opvang kunnen bieden voor al onze kinderen, hier en
daar onderbroken door kinderen die volgens de befaamde “beslisboom” toch niet mochten komen.
Soms waren we aan het twijfelen, is dit nu een incidenteel hoestje of toch meer? Daarbij namen we
misschien, allebei de kanten op, niet de juiste beslissingen ... Enfin, maar in grote lijnen zijn we weer
aan het werk! We hebben fijne dagen met de kinderen en dat is het belangrijkste.
GROEP, GROEPSGROOTTE
De heropening kwam in zekere zin ook net op tijd, want er staan ons de komende maanden heel wat
veranderingen te wachten. In april, mei en juni verlaat de helft van de groep, 4 kinderen, Tamboerijn.
Toch wel fijn dat dit niet hoeft te gebeuren in een situatie waarin je niet echt een afscheidsfeestje kan
geven. De keuze hoe we het gaan vieren is wat kleiner (geen uitnodigingen voor alle ouders, geen
bezoekje aan het pannenkoekenhuis en wat we al niet hebben gedaan vorige jaren) maar we kúnnen
het tenminste vieren.
Er zijn twee van de plekjes inmiddels vergeven, 1 plekje vullen we mogelijk niet in (6 kinderen moet,
afhankelijk van de PMer-kindratio, bijna altijd met 2 beroepskrachten, 4 á 5 mag met 1 beroepskracht,
het 6e kindje zorgt dus voor veel extra verplichtingen). Dus we willen er graag nog 1 kindje bij. Vlak na
de zomervakantie zou ideaal zijn, en een leeftijdsgenootje voor Mana, een 1-jarige, zou helemaal
ideaal zijn.
THEMA
Omdat de drie grote jongens bijna afscheid nemen, kiezen we nog maar eens voor het thema waar ze
het meest dol op zijn: vervoer. De aandacht van met name Jeroen, maar ook van Ruben, is er altijd op
gericht. Ik kan ze er niet veel over leren, (vooral niet over automerken) maar we kunnen er wel samen
over zingen, spelletjes en yoga over doen, knutselen, boekjes lezen, spelen en fantaseren.
Uiteraard besteden we ook aandacht aan de lente en aan Pasen.
HEROPENING, REGELS
De regels waar we aan ons moeten houden zorgen voor wat extra werk, maar zijn niet belemmerend
voor de kinderen. We ruimen iets eerder een kliederige activiteit zoals verven en kleien op, om op tijd
nog even een laatste opmerking in de schriftjes of whatsapp te kunnen maken, de tasjes in te pakken
etc., maar de kinderen kunnen in die tijd vrij spelen en dat vinden ze prima. Het enige dat ik wel mis is
het dagelijkse contact met jullie ouders, en ook de participatie, zoals bij de voorleesdagen. De filmpjes
waren trouwens enig, maar vervangen toch de echte aanwezigheid niet.
Proberen jullie het wel vol te houden, met die tijdsvakken, en dan graag aan het begin van je tijdvak?
Dat loopt het lekkerst, voor de andere ouders, voor de kinderen en voor ons. Als het door je werk niet
gaat, neem zo vroeg mogelijk contact op, zodat we een alternatief tijdstip kunnen afspreken.
KLEDING
Even een reminder over de kleding. Er zit heel regelmatig geen volledige set reservekleding in de
tasjes. Alles van de kinderen kan vies worden, vuil kan van buiten naar binnen en van binnen naar
buiten komen. Ook sokken kunnen vies worden, b.v. als er modder in de laarzen komt.
Ook zien we graag veilige en gemakkelijke kleding. We hebben slaapzakken zonder mouwen, de truien
blijven aan bij het slapen, dus graag geen capuchons en koordjes aan de kleding. Geen haarklipjes.
Geen stijve broeken die superskinny zijn. En ook graag 1 geschikte jas voor buiten en niet allerlei
laagjes. We zijn toch al minstens 5 minuten bezig per kind, verschonen, laten plassen, buitenkleren aan
doen, hoe makkelijker jullie het ons maken, hoe langer we van het buitenspelen kunnen genieten.

SCHOLING
Gelukkig hebben we ook de praktijksessie van de EHBO kunnen doen, vanwege de avondklok waren er
nogal wat opties afgelast.
KIKA
Op basis van de niet teruggevraagde eigen bijdrage hebben we bijna 400 euro overgemaakt naar KIKA.
We kregen een dankbaar mailtje terug.
OUDERAVOND/OUDERCOMMISSIE
We hebben weer een vergadering gehad met de oudercommissie. De notulen zijn terug te vinden op
de website. Één van de dingen die besproken werden was een ouderavond. Het online gebeuren
bekoort mij niet erg, maar men vond de online-ouderavond vorig jaar toch wel leuk. En juist nu jullie
de opvang niet meer in mogen is een film van de kinderen op Tamboerijn wel extra leuk. Ook de
gewone gesprekjes, hoe pak jij dat aan als mijn kind…. etc. vallen weg. Lastig gedrag is dus een goed
onderwerp. We gaan ermee aan de slag, en sturen binnenkort een datumprikker.
PICKNICK
Vooruitkijkend naar betere tijden willen we vast een moment organiseren om weer allemaal bij elkaar
te komen op inmiddels onze vaste stek: Nieuw Rotsoord. Het fijne aan deze plek is, dat we die op
zondagochtend voor onszelf alleen kunnen krijgen. En er is een fijne buitenruimte, en eventueel bij
slecht weer ook een binnenruimte, vandaar dat we deze plek zo ideaal vinden dat we er steeds
terugkomen.
VERJAARDAGEN:
Tane

18 april

4 jaar

Anna

13 mei

2 jaar

Theo

17 mei

70 jaar

Ruben

27 mei

4 jaar

Thomas

31 mei

2 jaar

Marie

2 juni

2 jaar

Jeroen

26 juni

4 jaar

VAKANTIES EN FEESTDAGEN 2021

Vakantie 2021 vastgesteld in overleg met de oudercommissie
2 - 19 augustus (12 dagen)
27 – 30 december (4 dagen)
Verder is Tamboerijn gesloten op alle erkende feestdagen, ik noem die op ma-do vallen:
Maandag 5 april (2e Paasdag)
Dinsdag 27 april (Koningsdag)
Donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag)
Maandag 24 mei (2e Pinksterdag)

Vriendelijke groet, Judith van der Voet

