Nieuwsbrief oktober/november
Lieve ouders,

THEMA
Met het thema herfst zowel binnen als buiten lekker bezig geweest. We hebben geoogst en gekookt,
bladeren en eikeltjes en kastanjes verzameld, ermee gespeeld, geplakt, gekleid en zelfs een keer
getimmerd, in de zon en in de regen buiten gespeeld, toepasselijke verhaaltjes gelezen en liedjes
gezongen….
Nu staan sint Maarten, sinterklaas en kerst al weer bijna voor de deur, dat worden in dit jaargetijde
ook altijd vanzelf onze thema’s.
GROEP
Onze groep is uitgebreid met Jeroen en Ruben. Van harte welkom, jongens. Het is nog een beetje
wennen en dat geeft de nodige drukte af en toe! Maar gezellig is het ook, zeker aangezien ik veel hulp
heb van Theo. Voor de komende tijd vind ik het wel druk genoeg, maar over een paar maanden is er
wel weer een nieuw kindje welkom, zeker vanaf na de zomer, wanneer onze oudste, Sophie, al weer 4
wordt.
VRIJWILLIGER/PERSONEEL
Malika heeft het inmiddels vaak best druk op haar nieuwe werk, maar ze doet haar best om toch elke
week een paar uurtjes op Tamboerijn te komen. Dat vinden we erg gezellig.
Theo gaat prima met de opleiding. Hij is weer helemaal hersteld en hij loopt weer 24 uur per week
stage. Alle onderdelen tot nu toe zijn voldoende tot (zeer) goed, zowel de praktische als de
theoretische.
WETTEN EN REGELS
We zijn hard aan het werk om per 1 januari 2018 klaar te zijn voor de nieuwe wetgeving. (IKK,
innovatie kwaliteit kinderopvang) Gelukkig voor ons is de wet op een paar punten uitgesteld tot 2019.
Jullie zullen er later nog meer van horen
TARIEVEN 2018
Het tarief voor volgend jaar hebben we, na overleg met de oudercommissie vastgesteld op € 7,70 per
uur. Iedereen heeft hier als het goed is een brief over gehad.
LUIERRECYCLING
We zijn nog altijd in overleg met stopmijnafvalBV over het ophalen en recyclen van de luiers die we op
Tamboerijn gebruiken. Het past wel heel erg in de visie van Tamboerijn om hier aan mee te doen, ook
al kost het wat geld en moeite. Misschien is het zelfs mogelijk dat jullie je luiers hier ook gaan
inleveren. Als het rond is horen jullie er uiteraard meer over.
SINTERKLAAS EN KERST

Net zoals voorgaande jaren wil ik Sinterklaas met alleen de kinderen vieren, en kerstmis met kinderen
én ouders. Het komt goed uit dat 5 december op een dinsdag valt, dan zijn in ieder geval alle 2plussers vanzelf aanwezig.
Volgens afspreken.nl kunnen de meeste mensen kerst vieren op maandag 18 december. Voor de
nieuwe ouders: traditioneel bestaat een Tamboerijnkerstfeest uit iets knutselen met je kind, met en
vóór de kinderen zingen/musiceren en samen avondeten, waarvoor iedereen iets meeneemt. Reinoud
(papa van Sophie) wil net als vorig jaar wel weer helpen met het muzikale gedeelte. Van een enkele
ouder heb ik vorig jaar begrepen dat ze ook wel willen meezingen in ons kerstkoortje. Als er nog
mensen zijn die iets speciaals willen bijdragen, dan hoor ik dat natuurlijk graag.
VAKANTIES EN FEESTDAGEN 2018
Met instemming van de oudercommissie heb ik de volgende vakanties voor 2018 vastgesteld:
5 juli
6 t/m 23 aug
24, 27, 31 december
Dat is samen 16 dagen, 4 weken.
Tevens is Tamboerijn gesloten op alle officiele feestdagen:
1 januari
2 april (paasmaandag)
10 mei (hemelvaart)
21 mei (2e pinksterdag)
25 en 26 december (kerst)
TAMBOERIJN GESLOTEN
Vakanties 2017:
Gesloten op alle officiële feestdagen:
25 en 26 december: Kerstmis
Voorts is Tamboerijn nog 2 vakantiedagen gesloten, die niet in rekening worden gebracht:
27 en 28 december (2 dagen)
VERJAARDAGEN
26 oktober

Lennox 3 jaar

1 december

Teddy 1 jaar

Vriendelijke groet, Judith

