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Welkom bij Tante Tuit!
Luuk!
Veel speel plezier!
Janneke, veel werkplezier!

Vanaf maandag 22 augustus
is onze Maartje weer
terug van haar
zwangerschapsverlof.
Wij wensen Maartje alvast
veel werkplezier en
welkom terug!

Wij feliciteren...
Manon, Rolf en Dyonne met de
geboorte van Lyanne!
Xandra, Frank en Kenji met de
geboorte van Maeve!
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MELDCODE KINDERMISHANDELING
Training voor de medewerkers
Alle medewerkers, werkzaam binnen de kinderopvang, dienen op de hoogte te zijn van de Meldcode
kindermishandeling, huiselijk geweld en grensoverschrijdend gedrag kinderopvang. Conform de wet zijn
medewerkers, bij een vermoeden van kindermishandeling, verplicht te starten met de meldcode, het
zogenaamde "Protocol 'kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag' voor de kinderopvang".
De komende maanden volgen de medewerkers
online scholing hiervoor.
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Janneke komt bij ons stage lopen!
Welkom in ons team Janneke
Janneke komt vanaf 22 augustus elke woensdag,
donderdag en vrijdag bij ons stagelopen. Janneke is
laatstejaars student van de opleiding gespecialiseerd
pedagogisch medewerker niveau 4. Janneke is 21 jaar
en woont in Haaksbergen. Wij wensen Janneke een
leerzame stage tijd en veel plezier!

WIST JE DAT...
Op het moment dat je kind in de peuterfase komt,
hij belangrijke ontwikkelingsstappen maakt. Ze
komen fysiek los van jou als ouder.
Ze gaan een eigen identiteit ontwikkelen, met
jawel, een eigen wil.
Het is dus niet zo gek dat je peuter constant 'nee'
en 'ik' gaat roepen.
Belangrijk om te realiseren is dat ze zich niet af
zetten tegen jou, maar juist een essentiële
ontwikkeling doormaken.
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Wat muziek doet met kinderhersenen..
Op tante uit besteden we boven gemiddeld veel
aandacht aan zingen, samen musiceren en naar muziek
luisteren. Is muziek onontbeerlijk voor de ontwikkeling
van kinderhersenen kun je je afvragen? Onderzoek naar
de effecten van muzikale training is nog in volle gang en
zal de komende jaren nog meer licht werpen op de
invloed van muziek op hersenontwikkeling. De
belangrijkste conclusies kunnen reeds worden
getrokken. Zelf muziek maken heeft aanzienlijk meer
impact dan passief luisteren naar muziek. Door de
invloed op de ontwikkeling van het auditieve systeem
raakt muzikale training bij kinderen aan primaire
functies als luisteren, taalverwerving, leesvaardigheid en
emotionele intelligentie. Muziek is een belangrijk
onderdeel van onze cultuur. Kinderen in aanraking
brengen met muziek is daarom waardevol. Maar muziek
is meer dan dat. Zingen en muziek maken is een
instrument voor de ontwikkeling van jonge hersenen.

Hieperdepiep hoera,
feest op Tante Tuit!
4 augustus: Liv 2 jaar!
8 augustus: Jet 2 jaar!
23 augustus: Juul 4 jaar!

Agenda
Oudercommissie vergadering
8 augustus
1 augustus is onze Denise jarig!
Fijne verjaardag en
maak er een gezellig feestje van!

Zomervakantie
11 juli t/m 19 augustus
Hoera, onze Maartje is weer terug van haar
zwangerschapsverlof!
22 augustus
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