Nieuwsbrief juni 2022
Lieve ouders
GROEP
Jullie hebben het allemaal natuurlijk al gehoord: Eli is geboren! Van harte gefeliciteerd, Frankie, Milène
en Zayen! Na 2 weken in het ziekenhuis hoop ik dat jullie genieten van samen thuis zijn met z’n vieren.
En wij kijken er naar uit om Eli ook te leren kennen.
Het was een beetje een rommelige tijd, met al die feestdagen zo dicht op elkaar. Aangezien een paar
kinderen ook nog ziek zijn geweest de afgelopen maand, en een paar op vakantie, hebben we
sommige kinderen echt weinig gezien. Wel was een extra lang weekend handig voor ons om al die
leuke filmpjes te bekijken die we van jullie kinderen hebben gemaakt. We hebben een selectie
gemaakt waarvan we denken dat die goed passen in het thema “Begrijpen met je handen”, waarover
de ouderavond zal gaan. Ik kan niet anders zeggen dan dat alle kinderen er (in mijn ogen) weer heel
erg mooi op staan.
THEMA
We hebben genoten van het thema voorjaar, en het is ook fijn om af en toe zonder thema te werken.
Uiteraard is er altijd veel tijd voor vrij spel en ruimte voor inbreng van de kinderen over wat we doen.
We zoeken hierin steeds de balans. Zonder thema komen we niet tot de activiteiten waarvoor we iets
meer voorbereiding nodig hebben, of waarvoor materialen moeten worden gekocht of verzameld.
Maar met te veel voorbereiding komen rust en spontane activiteiten in het gedrang en spelen we te
weinig met alle leuke speeltjes en spelletjes die we hebben…..
Nu willen we tot aan de zomervakantie aan de slag met thema muziek. Dat is ook weer zo’n thema dat
niet uit de verf komt zonder wat voorbereiding. Zingen doen we dagelijks, natuurlijk. Nieuw is dat we
nu ook de baby- en kindgebaren er steeds meer bij gebruiken. Hebben jullie al iets teruggezien, thuis?
We zullen verschillende activiteiten bieden waarin muziek, geluid maken en luisteren centraal staan.
Ook willen we graag verschillende muziekinstrumenten laten horen. Dat kan natuurlijk op youtube,
maar veel leuker is natuurlijk live! Dus vandaar een oproep aan alle ouders, broertjes en zusjes en
opa’s en oma’s die iets aan muziek doen, om langs te komen op Tamboerijn. Ik leg een intekenlijst
klaar!
MODDERDAG
Op 29 juni is het weer officieel modderdag! Ik ben dol op modder. Spelen met modder kan zoveel doen
voor kinderen. Zoveel informatie is er voor de kinderen te halen uit het bezig zijn met modder, de
zintuigen worden geprikkeld, het is natuurbeleving, de motorische vaardigheden worden ontwikkeld,
bij de peuters wordt de fantasie en de creativiteit geprikkeld. Voor sommige kinderen is het een beetje
buiten de comfortzone, maar ook dat kan af en toe geen kwaad. En het is ook zo fijn dat er niets goed
of fout is, dus ook de perfectionisten onder ons kunnen fijn spelen. Overigens spelen wij niet alleen op
deze dag met modder, maar een heleboel andere dagen ook, dus niet getreurd als je kind niet op 29
juni bij ons is…..

KINDEROPVANGTOESLAG
Voor vragen over kinderopvangtoeslagen (best ingewikkeld soms) heeft de belangenvereniging
voor ouders in de kinderopvang (BOinK) een tool ontwikkeld:
BOinK, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang heeft in 2022 de toolkit ‘Uitleg
Kinderopvangtoeslag’ gelanceerd. De toolkit is een hulpmiddel voor ouders en geeft uitleg
over kinderopvangtoeslag. Ook helpt de toolkit ouders stap-voor-stap door de belangrijkste
onderdelen op de website van Toeslagen. De toolkit is voor iedereen beschikbaar en is gratis te
downloaden via de website van BOinK in 4 talen; Nederlands, Engels, Pools en Arabisch.
AGENDA
21 juni, ouderavond. Om 19.30 zijn jullie welkom voor koffie, thee….Vanaf 20.00 tot 22.00 het
programma: een lezing van Ursula Woerner van het Kriskras atelier, de film van jullie kinderen, en tijd
voor vragen en uitwisseling. Ursula Woerner is beeldend kunstenaar en heeft daarnaast een
pedagogische opleiding. Ze zal ons allemaal vast en zeker inspireren over wat we kunnen aanbieden en
hoe we het kunnen aanbieden, zodat de kinderen op hun eigen wijze aan de slag kunnen! Het is hier
gewoon op Tamboerijn, beperkte ruimte, maar voor een enkele enthousiaste opa of oma zou nog wel
een plekje gemaakt kunnen worden.
28 augustus 10.00 uur tot 13.00 uur, picknick in Nieuw Rotsoord. Veel ruimte om te kletsen, vrij te
spelen, en met een gezamenlijke activiteit, en smullen van de door jullie en ons meegebrachte
gerechten, daarvoor maken we t.z.t. wel een intekenlijst. We hebben daar lekker de ruimte, dus
welkom voor oud-Tamboerijners, alle ouders, broertjes en zusjes en eventuele andere familie.
VERJAARDAGEN:
18 juli

David 24 jaar

28 juli

Judith 53 jaar

29 augustus

Karsten 1 jaar

VAKANTIES EN FEESTDAGEN 2022
Deze feestdagen vallen op maandag t/m donderdag, op deze dagen is Tamboerijn dus gesloten:
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)

Vriendelijke groet, Judith van der Voet

