Nieuwsbrief maart/april 2018
Lieve ouders,
Hartverwarmend dat gewoon álle kinderen er waren om Sophie en haar zus en papa en mama uit te
zwaaien, hartelijk dank. Hoewel het voor de peuters een béétje verwarrend was, een feestvarken dat
niet jarig was, was het voor Sophie wel echt een feestdag. Haar keuzes stonden lekker voorop!
GROEP
Altijd eventjes anders is het op de groep na een afscheid, en Sophie had met álle kinderen een eigen
band. Via flyers, marktplaats, facebook en last but not least via jullie mond op mond reclame proberen
we de vrijgekomen plekjes weer op te vullen. Er zijn al weer een paar mailtjes binnen van mensen die
meer informatie willen, dus dat is altijd een goed begin. Er komt vast wel weer wat uit. Ik zou het
waarderen als jullie reacties/recensies zouden willen schrijven op google, facebook en/of marktplaats.
THEMA
We hebben de afgelopen twee weken met name allerlei paasactiviteitjes gedaan. Takken gekocht en
versierd, eieren geverfd, verstopt, en gezocht, Suus de kip heeft weer bij ons gelogeerd en haar eitjes
uitgebroed, nadat wij natuurlijk een mooi nestje voor haar hadden geknutseld.
Nu wordt het hopelijk lente, waar we in het thema “jong en oud” aandacht aan willen geven. We
plannen weer een uitstapje naar de kinderboerderij waar we hopelijk baby-geitjes zullen zien en we
gaan ons moestuintje weer inzaaien en kijken wat er zoal groeit. De kinderen zelf groeien natuurlijk
ook!
NIEUWE WETGEVING, NIEUW BELEID
Het was aardig hard werken, maar we zijn er wel zo’n beetje klaar voor de nieuwe wetten die gelden in
de kinderopvang. Het enige waarover we nog puzzelen is de pedagogisch beleidsmedewerker, die elke
organisatie vanaf 2019 moet hebben of inhuren. Er is een lijst met goedgekeurde opleidingen, en laat
ik daar nu niets van in huis hebben. Ik overweeg nu om zelf een opleidingstraject in te gaan. Studeren
vind ik altijd best fijn, en als straks Theo gediplomeerd is en wat uren van me kan overnemen zou het
te doen zijn. Er is een overgangsfase tot 2021, waarin ook iemand in opleiding de functie mag
bekleden. Als ik precies weet welke scholing het gaat worden laat ik het natuurlijk aan jullie weten.
PICKNICK
Op grond van de reacties op afspreken.nl is de beste datum om een picknick zondag 3 juni. 10 juni zou
een goede tweede zijn. (Maar ja, dan kan Lotte niet, en die was de eerste die erom vroeg….) Ik ga
informeren bij een paar locaties of ze op die datum plek voor ons hebben. Jullie horen er binnenkort
zeker meer over.
TIPS
Bij het zoeken naar een locatie kwam ik deze, vast en zeker leuke activiteit tegen:
Vanwege het enorme succes, ook dit jaar vele kind gerichte activiteiten. Beleef de
natuur op Het Vogelnest! Zondag 27 mei van 13.00 tot 17.00 uur.

Klim in een enorme boom, leer vuur maken zonder lucifers, geniet van
natuurklanken, maak spannende heksencreaties of nestkastjes voor kleine beestjes,
ga op pad met onze natuurgids of kijk naar je innerlijke kracht met een van de
wandelcoaches en ontmoet de vrienden van Amelisweerd.
Uiteraard kan je deze dag ook heerlijk vrij spelen op het terrein van Het Vogelnest.
Tot zondag!
Het vogelnest (waar een aanvraag ligt voor onze picknick…) is aan de Rhijnauwenselaan 9a Bunnik.
Een heel andere tip: vanaf vrijdag 6 april ligt het prachtige prentenboek ‘Raad eens hoeveel ik van je
hou’ van Sam Mc Bratney en Anita Jeram voor maar twee euro in de boekhandel.
PERSOONLIJK
Een paar jaar geleden heb ik eens een oproep aan iedereen gedaan om zich in te schrijven als
stamceldonor. Eén van mijn beste vriendinnen leeft nog dank zij een stamceldonatie. Nu heeft
mogelijk een andere dierbare, de zoon van mijn zus, zo’n behandeling nodig. Afgelopen week kregen
we het bericht dat er lymfatische leukemie bij hem is geconstateerd. Natuurlijk ben ik geschrokken en
bezorgd. Ik heb hem, bijna 22 jaar geleden, geboren zien worden, en ik houd me er maar aan vast dat
de dokters zeggen dat er een grote kans op genezing is.
Om een stamceltransplantatie succesvol te laten zijn, moet er een behoorlijk goede match zijn. Er is
een wereldwijde “bank”. Wie zich opgeeft als donor, heeft grote kans nooit opgeroepen te worden,
maar als je wél een match bent, is er gerede kans dat je de énige op de wereld bent met zo’n goede
match. Dan red je letterlijk een leven. Kijk voor informatie eens op www.matchis.nl.
ONDERHOUD
Theo heeft (bij gebrek aan werk aan zijn opleiding) allerlei klusjes gedaan: een nieuwe zandbak in
elkaar gezet, een nieuwe loopplank voor de deur, rotte stammetjes uit de borders vervangen. Ook is er
een zonnescherm voor het tuinraam besteld. Op de to-do-list staan nog het huisje in de tuin, en we
willen ook de wc’s (die al oud waren toen we het huis bijna 20 jaar geleden kochten) vervangen.
Iemand tips voor een goede aannemer, trouwens?
VAKANTIES EN FEESTDAGEN 2018
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:
10 mei (hemelvaart)
21 mei (2e pinksterdag)
25 en 26 december (kerst)
VERJAARDAGEN
20 april
20 april
17 mei
27 mei
26 juni

Maria 3 jaar
Malika 27 jaar
Theo 67 jaar
Ruben 1 jaar
Jeroen 1 jaar

