Nieuwsbrief mei 2018
Lieve ouders,
De eerste warme dagen van dit jaar hebben we al weer mogen beleven. We hebben veel in de tuin
“gewerkt”. Wat zijn alle zaadjes snel uitgekomen! Wat ‘groeien’ is, was de afgelopen weken wel heel
goed zichtbaar. Op de dag dat Malika en Maria hun verjaardagen vierden, was het ook al zo’n prachtig
weer. Dat kwam goed uit, we hadden een fijn uitstapje naar kinderboerderij de Vliert in Wijk bij
Duurstede. De busrit, het kijken naar de dieren, het spelen in de speeltuintjes en de picknick, met
allerlei heerlijke zoetigheden, de kinderen hebben er van genoten. We mochten een cavia aaien, de
vreemde geluiden van een kalkoen horen, jonge geitjes zien rennen, maar ook op een tractor klimmen
en onderweg een brandweerkazerne zien, kortom, voor elk wat wils. Ook érg leuk dat Lennox en zijn
mama Judith gekomen waren.
PICKNICK
Als het goed is heeft inmiddels iedereen een uitnodiging voor de jaarlijkse picknick ontvangen. De
picknick is zondag 3 juni, van 10.00 uur tot 13.00 uur, langer blijven mag sowieso. Ik heb ook al van een
paar oud-tamboerijnertjes gehoord dat ze van plan zijn te komen, dus het wordt vast heel erg gezellig.
Het is in Nieuw Rotsoord, Briljantlaan 101, en het gaat zeker door, we hopen dat het mooi weer is,
maar er zijn ook afdakjes en een binnenruimte zodat we kunnen schuilen mocht er een bui vallen.
SCHOLING
Inmiddels ben ik een EVC traject begonnen (Erkenning van Verworven Competenties). Mijn master in
de theologie telt in de kinderopvang nergens voor mee. Er zitten in de opleiding HBO bachelor
pedagogiek zeker onderdelen waar ik nog van zou kunnen leren, en die ik heel interessant vind.
Andere onderdelen denk ik al wel te beheersen en voegen weinig toe voor mijn werk op
Tamboerijn….Vandaar dat ik kijk of ik daar vrijstellingen voor kan krijgen. Dit betekent in dit geval dat
ik middels bewijsstukken en reflectieverslagen probeer aan te tonen dat ik (delen van) de HBO
opleiding pedagogiek (specialisatie management kinderopvang) niet meer zou hoeven doen, omdat ik
al jarenlang op dit niveau werk. Het is een beetje lastig, want een deel van de gebruikelijke
bewijsstukken, zoals functioneringsgesprekken, kan ik niet overleggen, omdat ik voor mezelf werk. Ik
ben heel benieuwd of het tot vrijstellingen gaat leiden. En hoeveel van de opleiding ik daadwerkelijk
nog zou moeten volgen. Dit traject duurt een paar maanden. Als de resultaten daarvan bekend zijn,
beslis ik verder.
STAGIAIRE
Nu Theo klaar is met zijn stage heb ik het ROC laten weten dat we op Tamboerijn wel weer een plekje
hebben voor een stagiaire. En ze willen er direct wel weer één bij me plaatsen. Per 14 mei zal Fariba
Haidary op maandag en dinsdag bij ons stage gaan lopen. Ze doet de opleiding ‘Helpende Zorg en
Welzijn’, MBO Niveau 2. Omdat ze pas 2 jaar in Nederland woont is haar Nederlands nog niet perfect.
Ze is al wezen kennismaken en ze is erg enthousiast en leergierig. Dus ik denk dat het erg gezellig gaat
worden.
OUDERAVOND
Dit jaar heb ik een spreekster uitgenodigd voor de jaarlijkse ouderavond. Hanneke Poot van “Sirene
voor kinderen” komt op woensdag 12 september ’s avonds naar Tamboerijn om iets te vertellen over
het ritme van jonge kinderen. En er zal ook ruimschoots gelegenheid zijn om vragen te stellen en te
discussiëren. Ook zal de jaarlijkse Tamboerijnfilm niet ontbreken, met natuurlijk jullie kinderen in de

hoofdrol! Daarin ga ik weer proberen aan te sluiten op het thema en ook daarover kunnen vragen
worden gesteld.
Om een idee te geven van de visie van Hanneke Poot een stuk tekst van haar website:
Sirene voor kinderen
Ik wil een alarm slaan voor de kinderen van deze tijd. In mijn werk als kinderfysiotherapeute bleek
in de loop der jaren dat de vraag om hulp aan het veranderen was.
Niet alleen waren er veel kinderen die bij mij kwamen met ziektebeelden, maar kwamen er steeds
meer kinderen die stagneerden in hun ontwikkeling, terwijl er ogenschijnlijk niet veel aan de hand
was. Daardoor ben ik verder gaan leren in de pedagogiek, psychologie en ben ik veel gaan werken
met muziek met kinderen. Tevens ben ik psychomotorisch remedial teacher en ben op
basisscholen aan de slag gegaan met kinderen die problemen hebben met leren en met hun
gedrag.
Al gauw bleek dat er niet zoveel kennis aanwezig was over de sensomotorische ontwikkeling van
kinderen. Dit is de basis ontwikkeling, het bewegen en ervaren van kinderen, het spelen en rijpen
van de hersenen. Welke voorwaarden hebben kinderen nodig om zich te ontwikkelen en hoe
kunnen we hen dit aanbieden?
In onze tijd is het niet zo eenvoudig om tegemoet te komen aan de basisbehoeften van kinderen.
Het hoge tempo waar we in leven, het te weinig rust en slaap die kinderen krijgen, de vele
hulpmiddelen die ons ten diensten staan, waardoor kinderen veel minder hun eigen ontwikkeling
kunnen maken, zijn mede redenen dat kinderen de sensomotorische ontwikkeling niet altijd
voldoende doorlopen.
Ik zie het als mijn missie om ouders, leerkrachten, pedagogische medewerkers, eigenlijk iedereen
die met kinderen werkt, te ondersteunen en kennis aan te reiken hoe kinderen zich ontwikkelen en
hoe we hen hierin kunnen uitdagen.
Op deze manier hoop ik dat kinderen een goede basis mee kunnen krijgen waar ze hun hele leven
uit kunnen putten.

Nou, dat klinkt wel als genoeg interessants om ons een avond mee bezig te houden. Ik ga de komende
maanden weer aan de slag met de filmcamera en ik verheug me op de ouderavond.
VERLENGING VAN DE ERKENNING ALS LEERBEDRIJF
De erkenning als leerbedrijf wordt steeds voor een paar jaar afgegeven, en onze erkenning was bijna
verlopen. Ik heb verlenging aangevraagd. Dan komt er een persoon van de SBB
(Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) een kijkje nemen. En gelukkig mogen we
ons ook de komende jaren weer officieel erkend leerbedrijf noemen.
ONDERHOUD
Inmiddels is er bij het tuinraam een zonnescherm geplaatst, zodat we de ochtendzon uit onze ruimte
kunnen weren. De zon op het raam zorgt voor (te) veel warmte.
Ook de wc is aangepakt, er is zowel een nieuwe wc-pot als een nieuwe stortbak. Het onduurzame
euvel van een wc die af en toe bleef “hangen” en continu doorspoelen is hiermee verholpen.
VAKANTIES EN FEESTDAGEN 2018
5 juli
6 t/m 23 aug
24, 27, 31 december
Tevens is Tamboerijn gesloten op alle officiële feestdagen:
10 mei (hemelvaart)
21 mei (2e pinksterdag)
25 en 26 december (kerst)

VERJAARDAGEN
17 mei
27 mei
26 juni
28 juli
5 aug.

Theo 67 jaar
Ruben 1 jaar
Jeroen 1 jaar
Judith 49 jaar
Isabella 2 jaar

