Nieuwsbrief juli 2018
Lieve ouders,
We hebben weer veel mooie dagen achter de rug! Wat was het geweldig dat jullie letterlijk allemaal op
de jaarlijkse picknick zijn gekomen; samen met een heel stel voormalige klantjes, het weer zat mee,
het eten was heerlijk en terugkijkend naar de foto’s kan ik alleen maar veel dankbaarheid voelen.
We hebben prachtige dagen gehad met het Suikerfeest, de verjaardag van Jeroen en natuurlijk al die
zomerse dagen waarin we veel hebben kunnen buitenspelen. Het opblaasbadje heeft zijn goede
diensten weer kunnen bewijzen en ook voor de komende tijd is er zomers weer voorspeld.
De plantjes in ons moestuintje zijn met dit mooie weer dan ook erg goed gegroeid. We hebben al heel
wat kunnen oogsten: radijzen, sla, worteltjes, aardbeien en peultjes. Er zijn ook vier prachtige
zonnebloemen en we hopen nog op tomaten en komkommers….
Voor het thema “Bouwen” zijn we inmiddels wel zo’n beetje door de activiteiten en boekjes heen. Ik
vond het een erg leuk thema. In de laatste weken voor de vakantie zullen we kiezen voor “Oei, wat is
het warm!”, waarbij we natuurlijk heel veel met water spelen.
Nog vier werkweken en dan hebben we zomervakantie.
SCHOLING
Theo en ik hebben onze jaarlijkse cursus BHV (bedrijfshulpverlening) weer gedaan. Een deel bestaat uit
EHBO, een deel uit ontruiming, en het eindigt altijd vrolijk met brandjes blussen. We hebben het
geleerde ook direct weer in de praktijk gebracht door een ontruiming op Tamboerijn te oefenen.
De ontruiming verliep wel lekker vlot, maar helaas had één van de kindjes de schrik te pakken. Een
paar dagen voorlezen van “de vijf brandweermannetjes” en thuis ook nog de nodige aandacht eraan
geven….en het is gelukkig weer in orde.
De EVC procedure (zie vorige nieuwsbrief) verliep helaas helemaal niet vlot, en ik zag aankomen dat ik
voor best wat vakken de vrijstelling niet zou halen. Bovendien was/is het werken aan deze procedure
ontstellend vervelend. Daarom heb ik de procedure omgezet naar een lager niveau, wat nog steeds
vervelend is, maar wel veel sneller te doorlopen. Ook met de opleiding waarvoor ik nu een procedure
doorloop, “Gespecialiseerd pedagogisch medewerker” (niveau 4) en een aanvullende coaching training
voldoe ik straks aan de wet en dat is tenslotte mijn eerste doel, al had ik liever erkenning op HBOniveau gehad.
OUDERAVOND
In de vorige nieuwsbrief heb ik al wat uitgebreider geschreven over de ouderavond die eraan zit te
komen. Hebben jullie allemaal 12 september in jullie agenda gezet? Dan organiseer ik in samenwerking
met Hanneke Poot van “Sirene voor kinderen” een ouderavond. Wij zijn begonnen met het maken van
een film die op die avond getoond zal worden.
GROEP
De jongste van ons groepje is één geworden, geen baby’s op Tamboerijn op dit moment! Elk nadeel
heeft z’n voordeel, want we komen heel veel toe aan langdurig buitenspelen en leuke activiteiten.
En er komt een nieuw gezicht bij op Tamboerijn, een jongetje genaamd Tane. Ook al geen baby meer
maar een ondernemende dreumes! Sluit qua leeftijd aardig aan bij Ruben en Jeroen, dus dat vind ik
erg leuk. Na onze zomersluiting komt hij op woensdag en donderdag de groep versterken! Welkom
Tane, samen met mama Nancy en papa Gideon. We hopen er samen een prachtige tijd van te gaan
maken.

In het komende schooljaar nemen nog drie kinderen afscheid. Voor die plaatsen proberen we
natuurlijk weer nieuwe klanten te krijgen via flyers, Google, Facebook, Marktplaats.
En Ik weet dat sommigen van jullie hun best doen om mond op mond reclame voor ons te maken, heel
fijn! Dat is toch vaak doorslaggevend, dus graag nog even mee doorgaan….
ONDERHOUD
Wij zijn heel blij met onze zonneschermen voor en achter. Ze houden uiteraard de warmte niet
helemaal weg, maar het feit dat de zon niet op de ramen schijnt zorgt net dat het ietsje koeler blijft
dan vorige jaren op de heetste dagen.
Ietsje minder tevreden waren we met onze nieuwe wc, niet goed aangelegd zodat het water over de
vloer stroomde als het fonteintje wat uitbundig gebruikt werd, en het rook ook niet altijd even fris
sinds de nieuwe wc was aangelegd. Nadat de loodgieters vier keer waren terug geweest is het nu
hopelijk in orde.
VAKANTIES EN FEESTDAGEN 2018
6 t/m 23 aug
24, 27, 31 december
Tevens is Tamboerijn gesloten op alle officiële feestdagen:
25 en 26 december (kerst)
VERJAARDAGEN
28 juli
5 aug.

Judith 49 jaar (vieren we 31 juli)
Isabella 2 jaar (vieren we 2 augustus)

