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Hieperdepiep hoera,
feest op Tante Tuit!
19 oktober: Onze Maaike is jarig!
28 oktober: Onze Maud is jarig!

Welkom op Tante Tuit
Sanne!
Myrthe!
Veel werk plezier!
Joep!
Mels!
Nyne!
Davina!
Veel speel plezier!

2 oktober: Sofie wordt 1 jaar!
15 oktober: Guus wordt 1 jaar!
Fijne verjaardag!
Maak er een gezellig feestje van..
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Welkom in ons team.. Sanne en Myrthe!
We hebben er twee toppers bij die ons team komen versterken.
Wij wensen Sanne en Myrthe alvast veel werkplezier.
Hieronder stellen ze zich alvast aan jullie voor:

Hallo Allemaal,
Even voorstellen... Mijn naam is Sanne Antvelink, ik ben 30 jaar en kom van
oorsprong uit Rekken. Al een aantal
jaren nu woonachtig in Eibergen samen met mijn vriend en twee dochters.
Naast de kinderopvang heb ik ook als kraamverzorgster en gastouder gewerkt en hierdoor veel ervaring opgedaan.
Ik heb erg veel zin om bij Tante Tuit aan de slag te gaan en hoop jullie binnenkort snel te ontmoeten.
Groetjes Sanne

Hallo lieve kinderen, ouders en/of verzorgers,
Mijn naam is Myrthe Haverkate ik ben 27 jaar. Ik woon in Haaksbergen.
Vanaf 1 november ga ik een geweldige nieuwe start maken bij Tante Tuit.
Ik heb de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker afgerond en ben de
afgelopen 6,5 jaar met veel plezier werkzaam geweest bij een ander kinderdagverblijf.
Hier heb ik gewerkt op de dreumes groep in de leeftijd van 1 tot 3 jaar.
Wat ik vooral belangrijk vind is om te werken vanuit de behoefte van het kind. Door in
te spelen op datgene wat het kind op dat moment nodig heeft en dit te stimuleren,
kan het zichzelf het beste ontwikkelen.
Waar ik als leidster vooral voldoening uithaal is dat een kind zichzelf mag en kan zijn,
zich open durft te stellen en tot ontwikkeling kan komen onder mijn ondersteuning en
begeleiding. Elk kind is uniek, en dat maakt het werken met kinderen ook zo bijzonder
leuk en afwisselend.
Ik heb ontzettend veel zin om deel uit te maken van het team en ben blij dat ik mijn
steentje mag gaan bijdragen in de ontwikkeling van de kinderen bij Tante Tuit.

Wij feliciteren
Bregje en Niels met de geboorte van Siem!
Veel geluk, liefde en gezondheid toegewenst!
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Knutselwerkjes verjaardagen..
Vanaf heden zullen wij de knutselwerkjes voor
de verjaardagen van opa’s en oma’s laten
vervallen. We merken dat we hier helaas niet
meer aan toe komen, nu wij op sommige dagen
vol zitten. Deze tijd en aandacht besteden wij
liever aan de kinderen.

Onze plantenbakken zijn weer gevuld door Trendy
Bloemen!

Werkjes voor papa’s en mama’s zullen wij
uiteraard blijven maken.
Wij hopen op jullie begrip hiervoor!

Willen jullie de kinderen weer
antislipsokken of pantoffels meegeven?

Agenda
18 t/m 22 oktober:
Herfstvakantie
10 t/m 29 oktober:
Kim afwezig i.v.m. vakantie.
Tante Tuit is dagelijks te bereiken.

Warm eten:
Vanaf 15 maanden eten de kinderen rond 16.00/16.30 uur
bij ons een soepstengel als laatste snack.
Mochten jullie toch warm eten willen meegeven, dan
brengen wij hiervoor € 1,- in rekening per keer.

Voor vragen rondom planning, facturen kunnen
jullie een mail sturen naar
maud.vrielink@weijdelandkinderopvang.nl
De in deze nieuwsbrief genoemde informatie is onder voorbehoud en ondergeschikt aan toekomstige (wets-)wijzigingen. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.

