Nieuwsbrief juli 2021
Nog 2 weken te gaan tot onze vakantie, een mooi moment voor nog een nieuwsbriefje.
GROEP
Het belangrijkste nieuws weten de meesten van jullie al: Thomas is afgelopen woensdag geopereerd
en de operatie is goed gegaan! Hij is al van de IC naar de verpleegafdeling. Hij vindt wat er gebeurt
natuurlijk niet leuk allemaal, maar relatief gaat het goed. Gelukkig kan Jeroen ook weer bij ons komen.
We hebben de mannetjes erg gemist! Net als de anderen, die afscheid hebben genomen. We gaan er
de laatste weken nog wat leuks van maken met de verjaardagen van Jeroen en van mij!
Marie heeft intussen een zusje gekregen, Céline. Iedereen is gezond, en maakt het, afgezien van nog
wat moeten wennen, goed. Gefeliciteerd. Jammer dat ze niet bij ons komt spelen, maar als Marie wat
gewend is aan de nieuwe situatie en haar nieuwe dagverblijf gaan we haar kleine zus tóch wel even
bewonderen hoor!
Ook het kindje dat in oktober bij ons komt spelen is geboren. Hij heet Florian, en ook hij maakt het
goed.
De afgelopen weken hebben we wel wat belletjes gehad en 2 gezinnen zijn komen kijken op
Tamboerijn, maar helaas heeft dat niet tot nieuwe klanten geleid. Aan de redenen konden we ook niet
veel doen; tóch een beetje te ver weg, tóch niet lang genoeg open…. Intussen hebben we ook met een
kleiner clubje heel gezellige dagen. Maar we hopen nog steeds wel 1 of 2 nieuwe klanten te krijgen.
Wat ook al 2 keer een item is geweest: de beperkte beschikbaarheid van de donderdag. Letterlijk alle
klanten (5 kinderen vanaf oktober) hebben een plekje op donderdag, er is aan de telefoon meermaals
gevraagd om 2 plekjes op de donderdag…. Die plekjes hebben we op alle andere dagen wél,
ruimschoots. Dus mocht één van jullie erachter komen dat de donderdag toch niet zo belangrijk is dan
horen we dat graag.
THEMA
We hebben een klein thema voor 3 weken: vakantie. Het tentje binnen is heel leuk, rondzeulen met
tassen en koffertjes is ook heel populair. Ik heb nog wat leuke boekjes en liedjes verzameld, en Theo
heeft een yoga-lesje in thema gemaakt. Plakken met zand en schelpen, praten en voelen over warm en
koud, echte en nep-ijsjes eten….
GEVELTUINTJE
En toen stonden er 1,5 week geleden om 7.00 uur ’s morgens 2 mannen stoeptegels weg te halen, om
een tuintje voor ons te maken! We wisten niet wanneer ze zouden komen, en we waren blij verrast
dat het zo snel was. Nu konden we voor de vakantie nog plantjes zetten en er een beetje voor zorgen.
We hebben zijn naar kwekerij “bijenkans” in Groenekan gegaan, hebben ons een beetje laten
voorlichten en hebben wat leuke plantjes gekozen. Hopelijk gaan ze goed groeien.
OUDERAVOND
Hoewel ik hoop dat dit de laatste online ouderavond was, heb ik wel positieve reacties gehad, en
gehoord dat het verhaal wel duidelijk was. Hopelijk doet het dvd’tje het bij jullie thuis, anders kun je
een usb-stick meegeven, dan zetten we de film er voor jullie op. Voor mij was het wel vreemd om mijn
verhaal te houden, terwijl ik jullie niet kon zien…Ik was wél een beetje zenuwachtig, maar het is goed
gegaan, uiteraard door de hulp van David Wilbrink, heel hartelijk dank nogmaals.

COVID-19 diversen
De protocollen en beslisbomen blijven over ons heen buitelen. De laatste regels over wel of niet naar
de kinderopvang komen zijn echt beduidend soepeler. De beslisboom die BOINK op grond van deze
regels heeft gemaakt heb ik al naar jullie toegemaild.
Er is een dringend advies om na vakantie naar een “oranje of rood gebied” 5 dagen in quarantaine te
gaan en te testen. Ik zou het fijn vinden als iedereen zich daar aan houdt, zelf zorgen we ook de laatste
vakantieweek in ieder geval weer in Nederland te zijn, we doen nog steeds regelmatig zelftests en
houden ons aan de protocollen. Na de vakantie zullen we, samen met de oudercommissie, kijken of er
veranderingen gewenst zijn. We zijn in elk geval blij dat wij er voor jullie konden zijn de afgelopen tijd,
al moesten er heel wat kinderen getest worden en dagen thuisblijven….
Overigens zijn Theo en ik inmiddels 2 keer gevaccineerd, na de vakantie zijn ook onze kinderen voor de
2e keer gevaccineerd. Zo houden we de kans op een “uitbraak” hier zo klein mogelijk.
PICKNICK
Vooruitkijkend naar betere tijden willen we alvast 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!
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VAKANTIES EN FEESTDAGEN 2021

Vakantie 2021 vastgesteld in overleg met de oudercommissie
2 - 19 augustus (12 dagen)
27 – 30 december (4 dagen)

Vriendelijke groet, Judith van der Voet

