
 

 

         

 

Nieuwsbrief februari 2022 

Lieve ouders 

GROEP 

Karsten had er niet veel tijd voor nodig om te wennen bij ons! Hij heeft een groot talent om overal 
door heen te slapen en om dan vervolgens uitgerust en zeer goedlachs bij ons te zijn. Voorlopig zijn 
alle nieuwe kinderen nu bij ons begonnen en zijn er geen wijzigingen meer in de samenstelling van ons 
groepje. Ik zeg voorlopig, want tot mijn verrassing is er heel wat gezinsuitbreiding op komst! Anna, 
Zayen en Maxim worden grote zussen en grote broer! De laatste open plekjes worden dan helemaal 
opgevuld en als onze oudste peuters vier gaan worden, over meer dan een jaar, dan zijn die plekjes 
ook al weer besproken! We hadden al mensen op de wachtlijst staan, die dus waarschijnlijk nooit aan 
de beurt zullen komen. Om niet onze eigen tijd en die van anderen te verspillen, zijn we voorlopig ook 
gestopt met kennismakingsgesprekken. Geïnteresseerden, die niet “broertje of zusje van” zijn, 
adviseren we direct om verder te zoeken. 

Het broertje of zusje van Zayen heeft downsyndroom. Wij hopen dat wij ook voor dit kindje  de juiste 
zorg kunnen bieden. We zullen ons er in verdiepen. 

BABYGEBAREN 

Het gebruik van gebaren, aanvullend op gesproken taal is ons wel eens vaker aangeraden. Op basis van 
gebarentaal voor doven en slechthorenden, zijn er cursussen ontwikkelt voor baby’s. Bij kinderen met 
downsyndroom wordt dit nog eens extra aangeraden, omdat bij deze kinderen de mondmotoriek vaak 
traag op gang komt en het begrip van een woord er vaak veel eerder is dan ze het woord kunnen 
zeggen. Dit geldt overigens voor de meeste kinderen, alleen de tijd die tussen begrijpen en praten zit, 
verschilt heel erg per kind. Wij willen ons nu in babygebaren gaan verdiepen en we zullen 
inventariseren of er vanuit de ouders belangstelling is om met ons mee te doen. De meesten hebben 
immers een baby of krijgen er nog één (-;  Leuk om dan je kindje te begrijpen als het hier op 
Tamboerijn een paar gebaren leert. 

THEMA 

Met het thema “Wat heb je aan?” zijn we de afgelopen tijd leuk bezig geweest. Kleren sorteren, op 
kleur bijvoorbeeld, maar ook op zomers en winters. Kleren en schoenen passen, wat is te groot en te 
klein? 

“wie de schoen past trekt hem aan, past hij jou, past hij mij, past die schoen ons allebei, wie de schoen 
past trekt hem aan”  

We hebben leuke boekjes van de bibliotheek, leuke liedjes gevonden. We hebben kleertjes gekocht en 
geverfd, met ons ogen dicht kleren gevoeld en geraden wat het was, we hebben met textiel geplakt, 
kettingen gemaakt, kleding uit tijdschriften geknipt of gescheurd, poppen en kinderen omgetrokken en 
er kleding opgeverfd. Ook heeft Theo een yogalesje in thema verzorgt. Het liedje “opstaan” van Dirk 
Scheele, waarin de kinderen eerst doen of ze slapen, dan wakker worden en zich zogenaamd gaan 
wassen en aankleden vinden de kinderen erg leuk! Nog een keer, nog een keer! 

 



 

 

 

VOORLEESDAGEN 

Dank voor de mensen die een leuk filmpje met ons hebben gedeeld! Ook hier is het vaak: “nog een 
keer!” 

Omdat het er echter nog nooit zo weinig waren, doe ik nog maar eens een oproep. Mama’s en vooral 
ook papa’s! Lezen jullie ook eens voor? Het wordt echt gewaardeerd. En wij maken er gewoon een 
voorleesmaand van; het kan die kinderen echt niet schelen dat de officiële voorleesdagen al om zijn…. 

KOPEREN JUBILEUM/PASEN 

Het kerstfeest kon niet doorgaan, dus we hopen nu dat we rond Pasen een leuke bijeenkomst voor 
ouders en kinderen te kunnen organiseren. We bedachten dat Tamboerijn ook 12,5 jaar bestaat (in 
september 2009 vingen we het eerste kindje op) dus dat is óók nog eens een reden voor een feest! We 
wachten de komende persco wel even af en komen er dan nog op terug! 

NIEUWE SPULLEN 

Heel grappig die voordeurbel. Meermaals geeft iemand aan dat de bel het kennelijk niet doet. Elke 
keer als wij het proberen doet ie het wel…. We hebben de batterijen vervangen maar daarmee waren 
de klachten niet opgelost. Vandaar maar een nieuwe gekocht. Theo zal ‘m komend weekend plaatsen. 
Sommige mensen hebben er geen moeite mee om dan maar stevig op het raam te kloppen, maar 
andere types staan dan langdurig voor een dichte deur, en dat is natuurlijk niet onze bedoeling  (-; 

Eind vorig jaar heeft onze oven het begeven. We hadden al veel eerder gemerkt dat de CO2 meter 
meestal op oranje of zelfs rood springt als we aan het einde van de dag gingen koken, dus dit leek ons 
een goed moment om van het gas af te gaan. Het had even wat voeten in de aarde, met een 
aanpassing in de stoppenkast, maar nu hebben we dan toch een nieuwe oven en een 
inductiekookplaat. Dat scheelt inderdaad enorm zeg, qua CO2 in huis. 

JULLIE SPULLEN 

Met een best nieuwe groep met veel jonge kinderen is er veel (soms onvoorziene) drukte, en er zijn 
ook veel meer spulletjes om voor te zorgen, en helaas is dat een paar keer niet goed gegaan, met 
zoekgeraakte speentjes enzo, excuus. Met een stel dat dol is op sokken en sloffen uit doen, zoeken we 
ons soms rot (-; 

Maken jullie het ons makkelijk, door overal een naam op te zetten? Dat kan door onuitwisbare stift 
ofzo, maar dat moet dan wel regelmatig bijgehouden worden. Bij bv “goed gemerkt” zijn stickertjes te 
koop die ook de vaatwasmachine goed overleven. 

Met 6 kinderen is het een heel gedoetje om van iedereen te onthouden wat van wie is. Wij snappen 
dat kinderen soms een speeltje mee willen nemen, maar graag zien we dit dan beperkt tot 1 per dag, 
als iedereen meerdere speeltjes mee heeft dan kost ons dit echt teveel aandacht. We spreken met de 
grote kinderen af dat het meegenomen speelgoed er is om samen mee te spelen.  Als het 
meegebrachte speelgoed bron is voor conflicten en dan doen we het in het tasje van het kind 

RUILEN EN EXTRA DAGEN 

Er blijkt bij de (nieuwe) ouders wat verwarring te bestaan over ruildagen. Het is niet helemaal 
makkelijk om daar beleid op te maken, enerzijds hebben we de wens om klantvriendelijk te zijn, maar 
anderzijds kan het niet zo zijn dat een kindje bv vanwege vakantie een paar weken niet gebracht 
wordt, dat er dan recht is op een heleboel inhaaldagen, dat zouden we niet eens waar kunnen maken. 
Daarom zijn we een aantal jaar terug tot het volgende beleid gekomen, in overleg met de 
oudercommissie, ik kopieer en plak nu uit het infoboekje voor ouders: 

Als u uw kind niet brengt (b.v. door ziekte of vakantie) moet er wel gewoon worden betaald. 

 Als u een keer uw kind een extra dag wilt komen brengen, dan is het handig om dat zo snel mogelijk te 
laten weten. De onderneemster zal dan kijken of er op de gewenste dag een plaatsje is. Incidenteel kan 



 

 

er een halve dag worden afgenomen. Een extra dag wordt in rekening gebracht op de factuur van de 
volgende maand. 

Een ouder kan een ruildag aanvragen. De ruildag moet vallen in de week vóór, de week zelf, of de week 
na de dag waarvoor geruild gaat worden. De leiding kijkt naar het kindaantal, de beschikbaarheid van 
het personeel, en de samenstelling van de groep en beslist of het mogelijk is. Per week kan er niet meer 
dan één dag worden geruild.  
Dagen dat Tamboerijn gesloten is kunnen niet worden geruild.  
Alle klanten van Tamboerijn krijgen elk jaar 2 gratis extra dagen, in te zetten in overleg. 
 
In aanvulling hierop: als het andersom is, en WIJ door een calamiteit niet kunnen klaarstaan voor jullie, 
dan hebben jullie WEL recht op terugbetaling. 
 

VERJAARDAGEN: 

Mana   17 februari   2 jaar 

Jonas   28 februari   3 jaar 

Lea   +/- 29 februari   22 jaar 

Zayen   16 april    1 jaar 

  

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 


