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Volop buiten speel pret!
Hoera, eindelijk lente weer! Bij tante tuit zijn we elke
dag buiten te vinden. In deze nieuwsbrief heten we
Maaike welkom en blikken we terug op de activiteiten.
Veel lees- en kijk plezier!

Hieperdepiep hoera,
feest op Tante Tuit!
In juni bestaat Tante Tuit 3 jaar!

4 juni: Lasse wordt 2 jaar!

Welkom in ons team Maaike!

11 juni: Mynk wordt 1 jaar!

Vanaf 1 juni 2021 komt Maaike ten Molder ons team bij Tante
Tuit versterken. Vanaf september gaat ze bij ons de BBL variant
gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 volgen en is
ze minimaal twee dagen per week bij ons aan het werk.
Momenteel is Maaike afgestudeerd aan de opleiding
pedagogisch medewerker niveau 3 en daarom kan ze vanaf 1
juni aanstaande ons team al komen versterken door in te vallen
in de zomervakanties. De zomervakantie planning van onze
medewerkers staan alvast in deze nieuwsbrief.

Fijne verjaardag!

Welkom op Tante Tuit
Maaike stelt zich alvast aan jullie voor…..

Maaike!

Mijn naam is Maaike te Molder, 20 jaar en woon in Zieuwent. Dit
jaar afgestudeerd aan de opleiding pedagogisch medewerker
niveau 3 en vanaf september ga ik starten aan de BBL variant
gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4.

Jasmijn!
Nine!
Veel speel plezier!

Ik heb ontzettend veel zin
om aan de slag te gaan bij
Tante Tuit, een nieuwe manier
van werken in de kinderopvang.
De rijke leeromgeving spreekt
mij erg aan en hoop mij binnen
Tante Tuit verder te kunnen
ontwikkelen.

Wij feliciteren
Iris en Ruud
met de geboorte van Lucas!
Janneke en Geert-Jan
met de geboorte van Joep!

Wij wensen Maaike
veel werkplezier en
alvast veel succes met
de opleiding toe!

Veel geluk, liefde en gezondheid toegewenst!

Nieuwe mailadressen i.v.m. naamswijziging Weijdeland Kinderopvang BV
kim@belhameltje.com is vervangen door:
maud@belhameltje.com is vervangen door:

kim.kroekenstoel@weijdelandkinderopvang.nl
maud.vrielink@weijdelandkinderopvang.nl

info@weijdelandkinderopvang.nl
info@tantetuit.nl blijft bestaan.
Oudercommissie is te bereiken via: oc-tantetuit@hotmail.com
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GGD opnieuw zeer tevreden over tante tuit!
Ze komen onaangekondigd langs en zijn in de gemeente Berkelland best wel streng. We hebben het over de
GGD die namens de gemeente toezicht houdt op de kinderdagverblijven binnen haar gemeentegrenzen.
Belangrijkste thema waar zij kritisch naar kijken is of wij als houder van een kindercentrum verantwoorde
kinderopvang aanbieden, waaronder wettelijk wordt verstaan: ‘’het in een veilige en gezonde omgeving
bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van
kinderen en de socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen.’’
Hieronder een aantal zinnen uit de rapportage die wij recentelijk van de GGD hebben mogen ontvangen:
‘Op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan. Respect voor de autonomie van kinderen
wordt getoond. En grenzen worden gesteld aan en structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen.
Zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen.
Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van: motorische vaardigheden; cognitieve
vaardigheden; taalvaardigheden; creatieve vaardigheden. Dit gebeurt zodanig dat kinderen in staat worden
gesteld steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving.’
Mooie woorden en een extra stimulans om door te gaan met het aanbieden van hoogwaardige kinderopvang
op kleinschalige basis. Het hele rapport is op onze website www.tantetuit.nl in te zien onder het kopje ‘beleid’
en wordt standaard besproken met de oudercommissie van tante tuit.
Onzeker is wanneer het volgende bezoek zal zijn, maar als ze komen zullen we er opnieuw klaar voor zijn!
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Uitstapje naar de kuikentjes!

Dinsdag 29 juni is het weer Modderdag!
In 2009 op een World Forum bijeenkomst is het idee voor International Mud Day ontstaan, met als doel kinderen
de noodzakelijke positieve natuurervaringen te geven. De kinderen ervaarden overal ter wereld andere
uitdagingen om met modder te kunnen spelen in hun eigen omgeving. Waar op de dorre zandvlakten van Perth,
Australië weinig modder te vinden is en een cultuur heerst van 'niet vies willen worden', was in Nepal meer dan
genoeg modder maar hadden kinderen onvoldoende kleding om deze vies te kunnen maken en daarna te wassen.
Wat begon als een kledinginzamelingsactie en uitwisseling tussen kinderen uit Nepal en Australië is uitgegroeid tot
een internationale dag.
Marc Veekamp (IVN) heeft ModderDag in 2013 naar Nederland gehaald.
Jaarlijks wordt, behalve in Nederland, ook in Nepal,
Australië, Schotland, Engeland, Tanzania, Bangladesh,
Mexico, Vlaanderen en de Verenigde Staten modderdag gevierd.
En het aantal deelnemers aan ModderDag groeit ieder jaar.
IVN volgt de datum van International Mud Day die elk jaar
op 29 juni valt. Dit jaar valt ModderDag in Nederland
op dinsdag 29 juni 2021.
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Willen ouders wel meer kinderopvang?
Als straks de kabinetsformatie begint, komt uiteraard ook de toekomst van de kinderopvang aan de orde. Meer
betaalbare opvang is het devies van de meeste politieke partijen, maar zitten ouders hier wel op te wachten?
Over financiering hebben ouders soms een verkeerd beeld. Ook al betalen ze nog zo weinig, veel ouders blijven het
duur vinden. Uit het verleden blijkt duidelijk dat als feitelijk iets zo is, dit niet betekent dat ouders het ook zo
beleven. Hier moeten organisaties in de kinderopvang en de politiek zich bewust van zijn.

Buiten spelen is buitengewoon belangrijk!
Een gat in de lucht springen, hutten bouwen, rennen,
klauteren en verstoppen. Buitenspelen maakt kinderen
vrolijk en blij. Nog belangrijker: buitenspelen is een must
voor ieder kind. Het prikkelt de fantasie en is goed voor de
sociale vaardigheden, gezondheid en motoriek.
Buiten spelen is belangrijk, maar in Nederland is dit niet
altijd vanzelf sprekend. Gelukkig doen we er op Tante Tuit
alles aan om elke dag naar buiten te gaan.

Agenda
Woensdag 9 juni
Nationale buitenspeeldag!
Zondag 20 juni
Vaderdag
Dinsdag 29 juni
Nationale Modderdag!
Willen jullie deze dag bij de kinderen oude kleren
aantrekken en een schoon setje meenemen?
Want vies worden we zeker deze dag!

Zomervakantie planning medewerkers:
Denise:
Maartje:

Alexandra:
Joy:
Maaike:
Kim:
Maud:

26 juli t/m 8 augustus
30 juni t/m 9 juli
20 juli t/m 1 augustus
23 augustus t/m 27 augustus
2 augustus t/m 22 augustus
12 juli t/m 18 juli
2 augustus t/m 15 augustus
2 augustus t/m 8 augustus
In het naseizoen

PS: Mochten jullie kind(eren) ook nog een paar
dagen op vakantie zijn, willen jullie dit ons nog
doorgeven via Bitcare? Dank jullie wel!

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

