Nieuwsbrief april 2021
Bijna dacht ik blij een record van 3 weken te kunnen melden, dat er niemand vanwege de regels thuis
moest blijven…..maar op donderdag was het toch weer mis
Het was echt balen voor ons om Tane
in zijn één-na-laatste week te moeten missen omdat Mana koorts kreeg… Maar al met al mogen we
ons denk ik gelukkig prijzen, als ik lees hoeveel groepen en klassen er in zijn geheel in quarantaine zijn
geweest. We kijken reikhalzend uit naar het moment dat we de regels mogen laten varen. En weer
leuke uitstapjes kunnen maken….
GROEP, GROEPSGROOTTE
Vorige nieuwsbrief meldde ik dat er 4 van de 8 kinderen afscheid gaan nemen de komende maanden.
Maar tot mijn verdriet moet ik nu vertellen dat het nóg erger is. Want ook Jeroen en Thomas gaan
verhuizen. (Stomme huisprijzen in Utrecht ook…) De precieze datum weet ik niet, maar waarschijnlijk
in het begin van de zomer. Heel jammer dat ons vrolijke groepje zo uit elkaar valt. Na de
zomervakantie dus op de meeste dagen 2 plekken vrij. Zegt het voort….
Met de kinderen bespreken we ook wie er naar school gaan en wie er gaan verhuizen, en bereiden we
het afscheid voor: mutsen maken, een tekening maken voor elkaar…..
THEMA
We hebben lekker veel activiteiten gedaan. Met lente/pasen: eieren verven, eieren zoeken, broodjes
bakken, een nestje maken voor de (speelgoed)kip, zaadjes zaaien…
En ook met het thema vervoer zijn we leuk bezig, spelletjes, boekjes, liedjes, yogalesjes, plakken,
stempelen, verven en knutselen en natuurlijk benoemen wat we zoal tegen komen. We hebben nog
wel genoeg ideeën voor de komende weken.
LUIERS
Inmiddels zijn we 2 weken bezig met het uitproberen van verschillende systemen en merken wasbare
luiers. We draaien niet veel meer wassen hierdoor, maar we wassen wel vaker op zestig graden,
washandjes en slabbetjes e.d. en luiers tegelijk zodat we niet een bijna lege machine draaien. Het is
wel te doen, al zijn de nadelen voor ons wel duidelijk, eigenlijk precies wat je ervan verwacht: ze
absorberen minder, ruiken viezer, geven meer werk. De voordelen zie je minder direct, de milieuwinst
en de uiteindelijke kostenbesparing.
Het is grappig om te merken dat niet een bepaald merk minder goed werkt, maar dat bij bepaalde
kinderen (met verschillende luiers) steeds vaker wat lekkage is. Nog 2 weken gebruik maken van het
lease-pakket, en dan de definitieve beslissing, wordt vervolgd.
ZELFOOGSTABONNEMENT
We hebben, als privé-personen, een zelfoogstabonnement genomen bij de Moestuin. Dat betekent dat
we in het seizoen (half april-november) elke week een paar stuks groente en/of fruit mogen oogsten.
Aangezien dit oogsten ook op woensdag en donderdag kan zullen we vast wel eens 1 of 2 van de
kinderen meenemen om ons te helpen.
OUDERAVOND
We zijn inmiddels begonnen met filmen op de groep, voor een film op de ouderavond. Zodat alle
kinderen er ook op staan, ook die binnenkort afscheid nemen. Op film zijn ze haast net zo schattig en
grappig als in het echt. (Al ben ik vaak te laat met de camera als ik denk: dit is leuk!) Ook ben ik
begonnen met een verhaal over hoe wij omgaan met lastig gedrag. Ik denk dat het leuk is als jullie ook
wat input leveren, en vertellen wat jullie lastig gedrag vinden, dan kan ik daar ook op in gaan.
Uitnodiging via afspreken zal ik dit weekend versturen.

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. We hebben deze ruimte kunnen afhuren op zondag 5 september van 10.00 tot 13.00
uur!
KADOOTJES
Het was lastig dat we niet gewoon konden gaan winkelen om kadootjes te kopen voor de komende
verjaardagen. Maar ik had een winkelafspraak gemaakt bij Pinokkio, bij velen van u vast bekend, de
speelgoedwinkel in de Vinkenburgstraat. Daar heb ik vlot een grote tas kadootjes gekocht. Maar iets
minder vlot had ook wel gekund, want het was er heel erg rustig. Ik vroeg aan het personeel hoe het
was. Ze vertelden dat er 5 mensen tegelijk mochten winkelen, maar dat er soms urenlang niemand
komt. Omdat het een leuke winkel is met een heel groot aanbod voor juist jonge kinderen hoop ik dat
ze het wel redden. Vandaar dat ik het maar even meld: op afspraak kun je rustig winkelen daar.

VERJAARDAGEN:
Tane

18 april

4 jaar

Malika

20 april

30 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

David

18 juli

23 jaar

Judith

28 juli

52 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:
Dinsdag 27 april (Koningsdag)
Donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag)
Maandag 24 mei (2e Pinksterdag)

Vriendelijke groet, Judith van der Voet

