Nieuwsbrief november 2021
Lieve ouders
Te midden van alle snotterige kinderen prijs ik mezelf erg gelukkig, dat elke test steeds maar negatief
is, en dat we gewoon door mogen werken, terwijl ik om me heen toch weer steeds vaker hoor van
groepen en klassen die naar huis moeten. Veelal omdat er geen invallers meer te krijgen zijn.
GROEP
Het is weer “alle hens aan dek” met de nieuwe baby’s. Wij proberen ze gerust te stellen, uit te vinden
hoe ze het best slapen, hoe ze iets willen eten of drinken, wat interessant voor ze is, etc.
Zowel Florian als Zayen genieten helaas (nog) niet van een flesje bij ons op Tamboerijn. Maar het is
natuurlijk erg fijn dat onze inspanningen wel beloond worden en we de kinderen steeds beter leren
kennen.
Gelukkig wil Malika wat vaker komen, zodat ook de activiteiten en het buitenspelen voor de peuters
gewoon door kunnen gaan.
THEMA, SINT EN KERST
De herfst vind ik altijd een topseizoen, wat activiteiten betreft. Er is zoveel te vinden en beleven in het
park. De hoge bergen bladeren nodigen uit tot allerlei spelletjes. We zingen van: “Ik ben een hele hoge
boom, en ik sta in het bos. De wind waait door mijn takken en de blaadjes die laten…….los!” De
uitdaging voor de peuters is om te blijven wachten tot het laatste woord voordat we de blaadjes
mogen gooien en zo een bladerregen te maken. We hebben gezongen, geverfd en gekleid en gekookt
in herfststijl, en de peuters hebben een paraplu mogen verven met textielverf…
Er zijn veel jonge kinderen op de groep. De groep is op dit moment daarom wel gebaat bij enige rust.
We zullen zeker activiteiten in de sinterklaassfeer doen, maar we waken er wel voor dat het geen extra
onrust veroorzaakt. Op 2 december zorgen we voor alle kinderen voor een kadootje, en voor de
peuters ook voor wat lekkers en wat speciale activiteiten, en we maken er gewoon een klein gezellig
feestje van.
Ja, en dan kerst….Met de huidige besmettingen lijkt me een feestje met alle ouders en broertjes/zusjes
hier binnen niet een goed idee. Wij vieren het op 23 december met de kinderen, het lijkt me als het
enigszins kan met het weer en de lockdownachtige regels en zo, wel leuk om elkaar buiten te treffen.
Dat was vorig jaar al een idee, wat op het laatst ook niet door kon gaan… Dat treffen zou op 22 of 23
december aan het einde van de werkdag worden, ik zal even peilen wanneer de meesten kunnen.
Studeer vooral vast een mooi liedje in, zangers, vioolspelers en andere muzikanten, of een verhaaltje,
of…. We vinden vast een vorm om weer wat met elkaar te delen!
COVID-19 diversen
Zo jammer dat we, alle inspanningen en offers van de afgelopen 1,5 jaar ten spijt, nog steeds niet
onbezorgd bij elkaar kunnen zijn, en dat het ons zoveel aandacht kost die we liever aan andere zaken
hadden gewijd. Al die protocollen en beslisbomen…Maar, zoals ik aan het begin van de brief al zei, we

mogen ook niet mopperen, en we hebben echt veel geluk gehad dat we steeds in goede gezondheid
ons werk kunnen doen.
We hebben al een mail gestuurd om het halen en brengen weer wat strakker te regelen, en daar was
iedereen het mee eens. Wij letten weer beter op afstand houden, en we blijven braaf (zelf)testen.
KLEDING
Af en toe zijn we hier in worsteling met de kleding van de kinderen, dus ik wil even vertellen wat wij
handig vinden. Voor de kleding binnen geldt: graag geen koordjes of capuchons aan de kleding. Ook
een vestje over een tuinbroekje is voor ons onhandig bijvoorbeeld bij het verschonen.
Wij hebben prima warme slaapzakken, maar zonder mouwen. We leggen de kinderen met hun kleren
aan in de slaapzakjes in bedjes. Met name het kleine slaapkamertje kan best een beetje fris zijn in de
winter. Het is niet comfortabel om die capuchonnetjes in de slaapzak te proppen of er op te liggen,
maar met blote armen slapen is ook niet echt een optie, dus graag shirtjes, truitjes met lange mouwen
in deze herfst- en wintertijd.
Voor slofjes geldt dat het fijn is als ze makkelijk aangaan en goed blijven zitten, en als ze bovendien
zorgen voor “antislip” Er zijn allerlei opties die prima zijn, ik vind zelf bijvoorbeeld die soort sokken
waarvan de hele onderkant antislip zijn ideaal, veel beter dan alleen een paar antislipnopjes eronder.
Die kunnen ook in één beweging aan of uit.
5 of 6 kinderen klaar maken om naar buiten te gaan in de winter is best een hele klus, en als de kleren
dan erg onhandig zijn, duurt het natuurlijk alleen nog maar langer…
Het is fijn als de kinderen een warme winterjas met een goedwerkende rits hebben, een heel (ski)
pakje is ook een goede optie, zolang het soepel genoeg is voor het kind om in te bewegen. Voor baby’s
die (soms) buiten slapen is een pakje zelfs erg fijn.
Laarzen waar kinderen makkelijk instappen, zijn handig, maar niet voor de jongere kinderen die nog
regelmatig kruipen, die verliezen ze. Helemaal niet fijn vinden wij stijve schoenen waar je dan met veel
moeite een dreumes- of peutervoetje in moet proppen. Hieronder een foto van een paar schoenen dat
wel fijn is. De zool is buigzaam, de veter laat makkelijk toe dat de schoen ver genoeg open kan, er is
voldoende stevigheid en de schoen blijft goed zitten.

Wat betreft veters of klittenband, dat hangt een beetje van het kind af. Als kinderen er aan toe zijn om
zelf schoenen aan te trekken, kan klittenband handig zijn. Schoenen met klittenband worden door
jongere kinderen makkelijker verloren, of zomaar uitgetrokken, maar niet alle kinderen hebben hier
belangstelling voor…

Het gaat ons erom dat kleding comfortabel is, warm genoeg, en praktisch, ook vies mag worden, en
goed zit, hoe het er verder uitziet kan ons echt niet schelen.
WHITE NOISE
De laatste tijd is ons vaker gevraagd of wij zogenaamde “white noise” gebruiken in de slaapkamer. Dit
is een soort geruis, waardoor m.n. baby’s beter slapen. Hoewel ik in principe wat huiverig ben om
elektronische oplossingen te zoeken, zeker waar dit komt in plaats van echt contact, heb ik hier en
daar nagevraagd. Zowel bij slaapcoaches als bij collega’s in de kinderopvang kreeg ik eigenlijk alleen
maar positieve berichten. Wij hebben nu in de grote slaapkamer, waar de baby’s slapen, een tablet
met white noise app gelegd. In de kleine slaapkamer slapen kinderen die al wat beter hebben leren
slapen, daar zullen we dit niet gaan gebruiken.
VERJAARDAGEN:
29 november

Maxim 1 jaar

VAKANTIES EN FEESTDAGEN 2021
Vakantie 2021 vastgesteld in overleg met de oudercommissie
27 – 30 december (4 dagen)
VAKANTIES EN FEESTDAGEN 2022
Deze feestdagen vallen op maandag t/m donderdag, op deze dagen is Tamboerijn dus gesloten:
Maandag 18 april:

2e paasdag

Woensdag 27 april:

koningsdag

Donderdag 26 mei:

hemelvaartsdag

Maandag 6 juni:

2e pinksterdag

Maandag 26 december

2e kerstdag

Vakantie 2022 vastgesteld in overleg met de oudercommissie
25 juli t/m 11 augustus

(12 dagen)

27, 28, 29 december

(3 dagen)

1 dag nader in te vullen

Vriendelijke groet, Judith van der Voet

