Nieuwsbrief maart 2022
Lieve ouders
BABY – EN KINDGEBAREN
Wat een enthousiaste inleiding op babygebaren was dat! En wat een gezellige avond, ook. Heel erg
leuk dat iedereen zo ijverig zat mee te doen! We zijn er direct de volgende dag op Tamboerijn mee
begonnen. Zoals te verwachten natuurlijk juist de grotere kinderen die er direct op reageren, waarbij
Anna er direct bij zei dat ze babygebaren aan het doen was (-: Wij zullen ons met het online aanbod
verder bekwamen en ons vocabulaire om te beginnen uitbreiden tot 100 woorden.
Als er ouders zijn die zich er verder in willen verdiepen, meld je aan via een mail bij ‘Zeg het met je
handjes.’ en vermeld dat je via Tamboerijn komt, dan krijg je mogelijk ook nog korting.
THEMA
We zijn met thema lente begonnen, waarbij we ook de traditionele paasactiviteiten niet zullen
overslaan, zoals paastakken versieren en eieren verven. En elk jaar voor Pasen komt speelgoedkip Suus
bij ons logeren, dus we hopen dit jaar weer!
We zijn met wat kinderen naar het tuincentrum geweest, hebben plantjes en zaadjes gekocht, we
hebben binnen verschillende plantjes binnen voorgezaaid, en we zien de eerste groene blaadjes al
boven de aarde uitkomen.
OUDERAVOND
We zijn heel blij dat Ursula Woerner van het kriskras-atelier een ouderavond bij ons wil houden. De
datum wordt dinsdag 21 juni. Ik hoop dat jullie allemaal gaan komen want dit wordt vast heel erg leuk
en interessant. 5 of 6 jaar geleden hadden we een andere spreekster van het kriskrasatelier, en we
werken nog altijd volgens de uitgangspunten die we toen leerden (en die overigens ook al best
aansloten bij hoe we daarvoor al werkten) Om “creatieve” activiteiten met kinderen te doen hoef je
niet creatief te zijn, in de zin dat je goed moet kunnen tekenen of knutselen. Kinderen, zeker kinderen
onder de 4, zijn niet bezig met “iets moois” maken. Ze maken sporen, ontdekken materialen en
mogelijkheden, enzovoorts. Op de vragen wat je dan kunt aanbieden, en op welke manier je dat kunt
begeleiden krijgen jullie deze avond vast en zeker een heleboel antwoorden.
En alsof dat nog niet genoeg is, maken Theo en ik ook nog een film, waarop jullie kunnen zien hoe jullie
kinderen hier op Tamboerijn hun experimenten uitvoeren. Vraag alvast opa of oma om op te passen,
zodat jullie dit allemaal kunnen bijwonen!
GIRO 555
Vervelend dat we een dag gesloten zijn geweest door een “positief geteste huisgenoot”, maar we
waren natuurlijk blij dat het niet erger niet was, en we vinden nog steeds dat wij (en jullie) in zijn
algemeenheid geluk hebben gehad in deze pandemie. De meesten vonden het prima dat de opvang
financieel en administratief doorliep en dat ik het geld van deze niet geboden dag op giro 555 zou
zetten. Namens Tamboerijn heb ik 500 euro overgemaakt en namens mezelf ook nog eens 100.

PASEN -> PICKNICK
Helaas konden we geen (heel goedkope of gratis) plek vinden voor een feestje met ouders, kinderen,
broertjes en zusjes, en ik zag nog wat beren op de weg. Daarom hebben we besloten dit te laten
schieten en ons te richten op een goedgeorganiseerde picknick, niet te lang na de zomervakantie. We
zullen er met Pasen met de kinderen wel wat leuks van maken, uiteraard.

VERJAARDAGEN:
Zayen

16 april

1 jaar

Anna

13 mei

3 jaar

Theo

17 mei

71 jaar

Florian

31 mei

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
2 mei

(1 dag)

25 juli t/m 11 augustus

(12 dagen)

27, 28, 29 december

(3 dagen)

Vriendelijke groet, Judith van der Voet

