Nieuwsbrief december
Lieve ouders,
Nog even een nieuwsbrief voor het einde van het jaar!
THEMA
Naast de kerstboom en uitkijkend op de sneeuw lijkt het sinterklaasfeest al weer een tijd geleden! Het
was een leuk feestje. Maandag pepernoten gebakken en dinsdag een speurtocht met pijlen, foto’s en
opdrachtjes naar de pakjes. De warme chocolademelk in het park viel in zeer goede aarde en de pakjes
ook! Sinterklaas vertoont zich nooit in levende lijve hier op Tamboerijn. Mijn ervaring is dat niet
iedereen dat een even groot feest vindt op deze leeftijd. Ik speel een beetje met de sinterklaashandpop en Sinterklaas heeft een brief aan ons geschreven, dat is het…. Al die jaren nooit van de
kinderen vragen of opmerkingen over gehad, tot dit jaar. Waar is hij dan? Welke Sinterklaas bracht die
cadeautjes? Was het die pop? (Dit hangt vast en zeker samen met de grote broers en zussen (-; )
Het kerstfeest is dit jaar zo vroeg ( 18 december, iedereen heeft een uitnodiging gehad als het goed is)
dat we amper tijd hebben om de versieringen e.d. op tijd te maken! We hopen ook nog wat te koken
en/of bakken, zodat de kinderen ook hun bijdrage kunnen leveren aan het kerstmaal, en een bezoekje
aan de kerstafdeling van de Intratuin hebben we ook al achter de rug.
In januari willen we de activiteiten en boekjes van het thema “Ik en mijn familie” weer eens ophalen.
En daarbij hoort voor de meesten ook dat de familiefoto’s boven de bank wel weer eens vernieuwd
mogen worden. Zoek dus graag vast de foto’s bij elkaar voor ons! Als dat makkelijker voor je is, kunnen
ze ook gemaild worden. Dan print ik ze hier uit.
VOORLEESDAGEN 2018
Van woensdag 24 januari tot zaterdag 3 februari zijn de nationale voorleesdagen. Nu lezen we op
Tamboerijn elke dag voor, soms wel een paar keer per dag. Om er toch iets speciaals van te maken
vragen we daarom aan jullie, ouders, om hier op Tamboerijn een boekje te komen voorlezen.
Bijvoorbeeld één van de favorieten van je kind. De kinderen vinden het meestal geweldig leuk, vooral
als het hun eigen papa of mama is, die voorleest. Voor deze leeftijd vind ik de bijdrage van ouders veel
leuker en zinvoller dan van een bekende Nederlander of een wethouder. Ik maak tegen die tijd een
intekenlijstje, zodat jullie kunnen aangeven wie hier aan mee wil werken en wanneer.
LUIERRECYCLING
Er worden in Nederland per jaar, schrik niet, 1.000.000.000 (1 miljard) babyluiers verbrand terwijl
recycling mogelijk is. Dit moet anders. Stopmijnafval werkt samen met de stichting Luierrecycling
Nederland om luierrecycling van onderop op de rit te krijgen. Kinderopvangorganisaties kunnen hier
met hun afvalcontract het verschil maken.
Daarom heeft ons kinderdagverblijf zich aangesloten bij de stichting Luierrecycling Nederland. Deze
stichting maakt zich hard om gefaseerd recycling van luiers mogelijk te maken. De eerste fase is dat we
zijn begonnen met het apart afvoeren van ons luierafval. In samenwerking met de Stopmijnafval
hebben wij nu een speciale luiercontainer op het kinderdagverblijf. Door het recyclen van luiers kan
een gemiddeld kinderdagverblijf ongeveer 35% van het restafval reduceren. (En aangezien we al gft,
papier, glas en plastic scheiden ligt het percentage bij Tamboerijn beslist hoger)

Het gaat (helaas) dus om een eerste fase, waarin er bij gemeentes, kinderdagverblijven en ouders om
aandacht wordt gevraagd, en het gescheiden ophalen van luiers vast wordt gerealiseerd. De
daadwerkelijke recycling is nog niet van start gegaan, de eerstkomende maanden komen de luiers toch
nog bij het restafval terecht. Wij vertrouwen en steunen dit project echter. Uiteindelijk denk ik dat er
meer ouders en dagverblijven bereid zullen zijn om de luiers gescheiden weg te gooien, dan om
wasbare luiers te gebruiken. Ik denk dat het een zinvolle weg is om in te slaan.
MEDEWERKER/STAGIAIR
Theo hoopt dit jaar alle vakinhoudelijke opdrachten en tentamens in 2017 af te hebben. Dan resten
voor het begin van 2018 nog taal en rekenen en een soort eindexamen hier op locatie. Vol vertrouwen
zie ik hoe Theo hier de zware en vervelende laatste loodjes wegwerkt. Laatste examen kan ook pas als
alle andere onderdelen zijn gehaald, dus daar gaat dan weer tijd overheen. Als de datum bekend is laat
ik het natuurlijk horen.
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 officiële feestdagen:
1 januari
2 april (paasmaandag)
10 mei (hemelvaart)
21 mei (2e pinksterdag)
25 en 26 december (kerst)
TAMBOERIJN GESLOTEN 2017
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
5 januari

Aaron 3 jaar

20 februari

Theo en Judith 20 jaar getrouwd (-:

29 februari

Lea 18 jaar

EEN FIJNE KERSTVAKANTIE EN EEN HEEL GELUKKIG 2018 TOEGEWENST!
JUDITH

