Nieuwsbrief december 2021
Lieve ouders
Sinterklaas is weer het land uit en gisteren hebben we, samen met de kinderen de groep in kerstsfeer
gehuld. Heel gezellig. De potten glitter mogen uit de kast en de goudverf, zo kunnen we nog wat mooie
versieringen maken!
GROEP
Florian en Zayen hebben hun draai al weer aardig gevonden bij ons op Tamboerijn, gelukkig. Wat is
het leuk om ze te leren kennen! Het is ook best arbeidsintensief, die kleintjes met hun eigen ritme,
eigen voeding, en altijd weer een heel pakket aan andere “eigenheden”, wat ze wel en niet leuk
vinden, kalmerend, etc. Wij doen ons best om signalen op te pikken en er op de juiste manier op te
reageren, zoals ook in ons beleid staat beschreven. Des te prettiger te merken dat het vertrouwen
groeit, dat ouders ook met een fijner gevoel hun kind achterlaten….En wat is het schattig dat vooral
Jonas en Anna zich af en toe uitsloven om de kleintjes te laten lachen.
Bij al deze drukte dus wel fijn dat Malika wat vaker komt werken dan gemiddeld! Zo komt niemand
aandacht tekort. Ook als, al weer over 2 weken, Karsten komt wennen.
KERST
Helaas lijkt het vieren van een kerstfeest met ouders, broertjes en zusjes, niet in lijn met de bedoeling
van de huidige maatregelen en de nog steeds wel erg hoge besmettingscijfers. Het is dan wel niet strikt
verboden om buiten bij elkaar te komen, het lijkt me toch niet dat wij dit als kinderdagverblijf moeten
organiseren. Ik vind het wel erg jammer, want met de nieuwe gezinnen die we hebben zou een nadere
kennismaking wel zinvol zijn. Bovendien ben ik zelf wel dol op kerst, lekker samengepakt, de lichtjes en
het samen zingen….
Enfin, we hebben zitten nadenken over een alternatief. We dachten voor nu een gezellig kerstfilmpje
van/met de kinderen op te nemen. En zou het niet leuk zijn als jullie als ouders ook een klein filmpje
inleveren? (dropbox of gewoon Whatsapp) Met een liedje of versje, een kerstwens, of gewoon maar
om jezelf (nog eens) voor te stellen?
Voor de kinderen zorgen natuurlijk wel voor een gezellige kerstochtend op 23 december.
In het voorjaar proberen we dan weer iets te organiseren waar we elkaar allemaal in levende lijve
kunnen zien.
COVID-19 diversen
Om me heen hoor ik nog steeds dat groepen moeten sluiten, dat er geen invallers en zelfs geen
personeel te vinden is, dat er veel besmettingen zijn onder klanten en personeel. Dat zijn toch de
momenten dat ik mezelf op de schouder klop vanwege de beslissing om voor een heel kleinschalig
dagverblijf te gaan. Ik dacht altijd dat de kans dat wij eens zouden moeten sluiten veel groter zou zijn,
dat wij erg kwetsbaar zijn, maar nu hoor ik dat sommige grotere locaties al 3 keer de deuren hebben
moeten sluiten.

Ik wil jullie ook bedanken voor jullie flexibiliteit. Elke keer dat er weer (nieuwe) regels zijn doet
iedereen zijn best om zich eraan te houden en nooit een onvertogen woord.
NATIONALE VOORLEESDAGEN 2022
We willen alvast de Nationale voorleesdagen in 2022 aankondigen. Deze zijn van 26 januari tot en met
5 februari. Op veel scholen en dagverblijven komen BN’ers voorlezen. Op Tamboerijn vinden wij het
voor de kinderen meer betekenisvol als papa, mama, grote zus….etc. komt voorlezen. Wij vinden het in
elk geval ook leuk om de favoriete boekjes van jullie thuis te leren kennen. We besluiten ergens in
januari wel of dit “live” kan gebeuren, of dat we filmpjes delen.
VERJAARDAGEN:
Er zijn geen jarigen in december en januari op Tamboerijn.
VAKANTIES EN FEESTDAGEN 2021
Vakantie 2021 vastgesteld in overleg met de oudercommissie
27 – 30 december (4 dagen)
VAKANTIES EN FEESTDAGEN 2022
Deze feestdagen vallen op maandag t/m donderdag, op deze dagen is Tamboerijn dus gesloten:
Maandag 18 april:

2e paasdag

Woensdag 27 april:

koningsdag

Donderdag 26 mei:

hemelvaartsdag

Maandag 6 juni:

2e pinksterdag

Maandag 26 december

2e kerstdag

Vakantie 2022 vastgesteld in overleg met de oudercommissie
25 juli t/m 11 augustus

(12 dagen)

27, 28, 29 december

(3 dagen)

1 dag nader in te vullen

Vriendelijke groet, Judith van der Voet

