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Hieperdepiep hoera,  
feest op Tante Tuit! 

17 juli: onze Kim is jarig! 

1 juli: Lena wordt 2 jaar! 

2 juli: Joep wordt 1 jaar! 

3 juli: Dex wordt 1 jaar! 

21 juli: Zoë wordt 2 jaar! 

24 juli: Siem wordt 4 jaar! 

 

Fijne verjaardag! 

 
Welkom op Tante Tuit 

Jay! 
Veel speel plezier! 

Wij feliciteren 

Inge en Dennis met de geboorte van Finn!  

Denise en Wessel met de geboorte van Jay! 

Liona en Mark met de geboorte van Dewi! 

Wij wensen jullie veel geluk,  
liefde en gezondheid! 

Hoera, het is Zomer…  

In deze nieuwsbrief blikken we terug op een geslaagde 

Nationale Modderdag! Vieren we al een klein feestje 

omdat onze Denise is genomineerd voor Pedagogisch 

Professional van het jaar..  

 

Veel lees- en kijk plezier! 

 

Denise is genomineerd voor Pedagogisch Professional van het jaar! 
Dit jaar organiseren vakblad Kinderopvang en PPINK de verkiezing van  
Pedagogisch Professional van het Jaar. Tot en met 30 mei 2021 kon je een pedagogisch  
professional aanmelden. Wij hebben bij tante tuit onze medewerkster Denise Rondeel  
opgegeven omdat zij vanaf de start al betrokken is bij tante tuit!  
Inmiddels is bekend geworden dat Denise daadwerkelijk als één van de genomineerden  
uit de bus is gekomen en willen haar hier natuurlijk heel hartelijk mee feliciteren. 
Van de genomineerden verschijnt een video/vlog. Deze video/vlog kun je t.z.t.  
zien op www.ppink.nl. Ook volgt er nog een kleine opdracht vanuit de jury, waarbij de  
genomineerden kunnen laten zien wat ze in huis hebben. 
Als de video’s/vlogs van de genomineerden online staan kan er gestemd worden.  
In het najaar zal tijdens een feestelijke uitreiking op de Dag van de Pedagogisch Medewerker (16 september 2021) 
bekend gemaakt worden wie de winnaar is geworden.. 
De winnaar is een jaar lang ambassadeur van het mooie vak van pedagogisch professional. Dat houdt bijvoorbeeld 
in dat zij geïnterviewd worden voor vakbladen of een rol krijgen als spreker of panellid bij een event van PPINK of 
KinderopvangTotaal. Er volgt snel meer informatie hierover….  
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Sfeerimpressie van de Nationale Buitenspeeldag en Modderdag 



        

De in deze nieuwsbrief genoemde informatie is onder voorbehoud en ondergeschikt aan toekomstige (wets-)wijzigingen. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. 
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Functioneringsgesprekken weer van start 

Aan het begin van het jaar krijgen alle medewerksters een jaargesprek waarin afspraken worden gemaakt 

over de individuele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkster. Halverwege het jaar vinden dan de 

functioneringsgesprekken plaats om te bekijken of deze ontwikkeling op koers ligt. 

De afgelopen periode hebben deze gesprekken plaats gevonden. Aan het einde van het jaar volgt dan nog 

een beoordelingsgesprek. 

 
Pedagogische coach Erika Habers 

Door de invoering van de wet IKK  zijn kinderdagverblijven, sinds 1 januari 2019 verplicht om coaching te 

regelen/ geven door een pedagogisch coach/ beleidsmedewerker. De pedagogisch coach is de spil tussen 

het pedagogisch beleid en de uitvoering hiervan. De pedagogisch coach helpt medewerkers in de 

kinderopvang bij het signaleren van knelpunten in hun werkzaamheden, kennis en vaardigheden en 

achterhaalt samen hun coaching behoeften. 

Bij tante tuit doen wij dit door deze functionaris extern in te huren. Haar naam is Erika Habers en zij is 

hiervoor speciaal opgeleid. 

Erika is momenteel bezig om het team/teams te helpen bij het in de praktijk brengen van pedagogisch 

documenteren. Medewerksters hebben begin dit jaar hierover een workshop gevolgd. 

 

 
Wij, namens team Tante Tuit:  

 
Kim, Denise, Maartje, Joy, Alexandra, 

Maaike en Maud, 
wensen iedereen alvast een hele fijne 

vakantie samen… 
 

Geniet ervan! 


