Nieuwsbrief februari 2018
Lieve ouders,
Het jaar is al weer een dikke maand oud. Een maand waarin overigens in de meeste gezinnen de griep
aardig toe heeft geslagen, in de loop van 4 weken is bijna iedereen ziek geweest. Soms lijkt de tijd te
vliegen….. Maar toen ik besefte dat Jeroen en Ruben pas 3 à 4 maanden bij ons zijn, toen klopte dat
helemaal niet met die “vliegende” tijdsbeleving: die jongens zijn al heel lang bij ons! Al de helft van
hun leven! En ze horen er al weer helemaal bij.
GROEP
Helaas staan ons twee keer afscheid nemen te wachten. Om te beginnen gaat Teddy ons verlaten.
Haar ouders en ik konden geen overeenstemming bereiken over het afnemen van een tweede dag op
Tamboerijn, wat zoals jullie weten hier de regel is. In uitzonderingen wil ik hier wel eens van af wijken.
Ik vond echter dat deze uitzondering in dit geval niet goed uitpakte en Teddy’s papa en mama vonden
een tweede dag afnemen toch geen goed idee in hun situatie. Jammer. We wensen ze verder heel veel
geluk. Teddy zal afscheid nemen op 28 februari.
Verder gaat, helaas iets eerder dan verwacht, Sophie ook weg bij Tamboerijn. Ze gaat naar Driebergen
verhuizen. Wat zullen we haar, met haar grote zus Anne Fleur, en haar papa en mama enorm missen!
Na 6 veelbewogen jaren afscheid nemen van een gezin is me, zogezegd, niet in de kouwe kleren gaan
zitten. Het afscheid gaan we “vieren” op 27 maart.
Met het feit dat ook Maria een dagje minder per week zal gaan komen, is Tamboerijn dan weer een
beetje leger, dus er is weer plek! Beetje reclame maken wordt op prijs gesteld.
THEMA
We zijn volop bezig met het thema “Wie ben ik?” Daar valt ook wel heel veel aan te koppelen! Hoe
groot zijn we, hoe zien we er uit? Wat doen we met onze ogen, oren, handen? Wat vinden we vies of
lekker? Daar zijn makkelijk allerlei leuke liedjes, boekjes en activiteiten voor te vinden/bedenken. We
zijn de afgelopen weken bezig geweest met foto’s, spiegels, wie het leuk vond werd op een groot vel
omgetrokken, of mocht zichzelf (en mij een beetje) schminken…
We hebben nog een aantal ideetjes liggen dus we gaan nog even op dit thema verder.
VOORLEESDAGEN 2018
Vanwege de griepgolf zitten we nog midden in de voorleesdagen. Maar dat vinden we helemaal niet
erg. In tegendeel, de kinderen (en Theo en ik) genieten er geweldig van, al die grappige of spannende,
of leerzame boeken. Het mooist blijft toch meestal wel als je kunt vertellen dat het jouw papa of
mama was, met dat leuke boek! Heel erg bedankt iedereen die hier aan mee heeft gedaan of
misschien nog wel gaat doen.

STAGIAIR
Op dinsdag 23 januari zijn er 2 dames een ochtendje op Tamboerijn gekomen om Theo te observeren,
en hem te ondervragen over van alles wat hij tijdens zijn stage geleerd heeft. Gelukkig waren ze het
met mij eens dat Theo alle onderdelen goed heeft afgerond. Ze zeiden zelfs dat hij uitblonk in
sensitieve responsiviteit en dat zijn talent bijzonder goed tot zijn recht kwam in de kleinschalige setting
van Tamboerijn (-:
Nu resten helaas nog een heel stel examens Nederlands, erg jammer dat steeds het éne onderdeel af
en nagekeken moet zijn voor het volgende mag worden gemaakt, inhoudelijk valt er in deze opleiding
niks meer te leren, maar het zal nog wéken duren voor het diploma op de mat ligt.
NIEUWE WETGEVING, NIEUW BELEID
Alle nieuwe wetten en regels hebben ons goed bezig gehouden, de wet Innovatie Kwaliteit
Kinderopvang is grotendeels ingegaan per 1 januari, gaat deels in 2019 in, per maart is er het nieuwe
personenregister (dat ook aan de klusjesman Verklaring Omtrent Gedrag verplicht stelt) er is een
nieuwe wet op privacy-richtlijnen,….
Er moest dus wat nieuw beleid geschreven worden. Tot nu toe had ik overigens altijd gewerkt met een
“ingekocht” pedagogisch beleid. Ik vond het wel eens tijd worden voor een echt eigen toegespitst
Tamboerijnbeleid. Komende maand zal ik het bespreken met de oudercommissie, daarna deel ik het
graag met jullie allemaal. Hetzelfde geldt voor het privacy-beleid.
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)

