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Hieperdepiep hoera,
feest op Tante Tuit!
1 juli: Lena 3 jaar!
3 juli: Dex 2 jaar!
19 juli: Juna 4 jaar!
21 juli: Zoë 3 jaar!
24 juli: Mels 1 jaar!

Fijne verjaardag!
Maak er een gezellig feestje van

Nikki heeft haar
diploma gespecialiseerd
pedagogisch
medewerker behaald!
Vanaf 1 juli zal zij als
inval aan de slag gaan
bij Tante Tuit.

Gefeliciteerd Nikki
en veel werkplezier!
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Nieuw in de Achterhoek!
Vera’s baby spa, de Spa waar jij en je
baby tot ontspanning komen.
Een ultieme ervaring, net even anders!
Bij Vera’s Baby Spa beleeft je baby een
unieke ervaring in de speciale jacuzzi
waar hydrotherapie en lichttherapie uw baby
heerlijk laten ontspannen.
Gratis tip; in de actie bij Socialdeal
https://www.socialdeal.nl/deals/achterhoek/veras-baby-spa-en-wellness/babyfloaten-voor-je-baby-van-14dagen-tot-10-maanden-bij-veras-baby-spa-en-wellness-inclusief-weegmoment-zwemluier-welkomstdrankje-enkoffie-of-thee-voor-papa-enof-mama-apr2022-achterhoek/

Terug blik op een geslaagde Modderdag!
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Kinderopvang op Saba in ontwikkeling
Als onderdeel van het Nationale BES(t)4Kids programma werkt
kinderopvangorganisatie Kindernet uit Gelderland samen met de
Dagopvang en Buitenschoolse Opvang organisaties op Saba. Het
betreft een uitwisseling, Twinning-programma dat is opgezet om
kennis, ervaringen en best
practices tussen de organisaties te delen. Als onderdeel van het
programma krijgen medewerkers de mogelijkheid om elkaars locaties te bezoeken en bij elkaar te werken.
Vanaf 27 juni t/m 8 juli komen drie medewerkers uit Saba inspiratie
opdoen bij onze locaties ’t Belhameltje en Juffrouw Bellefleur. In
juni waren de directeuren al op bezoek bij onze locaties.
“Kinderen in Caribisch Nederland hebben recht op dezelfde kansen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen als kinderen in Europees Nederland. Daaraan dragen wij graag ons steentje bij”,
zegt Selma Ozkan, directeur van Kindernet.
Functioneringsgesprekken weer van start
Aan het begin van het jaar krijgen alle medewerksters een jaargesprek waarin afspraken worden
gemaakt over de individuele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkster. Halverwege het jaar
vinden dan de functioneringsgesprekken plaats om te bekijken of deze ontwikkeling op koers ligt. De
komende periode gaan deze gesprekken plaats vinden. Aan het einde van het jaar volgt dan nog een
beoordelingsgesprek.
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Op blote voeten lopen!
Met de zomer in zicht kunnen we weer lekker met de blote voeten in het gras. Lekker toch. En dat blijkt vooral voor
kinderen heel goed te zijn. Wetenschappers adviseren om ze zoveel mogelijk op hun blote voeten buiten te laten
spelen. Komt dat even goed uit, want welk kind trekt nou niet zo’n schoenen te pas en te onpas uit? Kinderen zonder
schoenen laten spelen is in de eerste plaats goed voor de voetjes zelf, maar met name ook voor de ontwikkeling van
hun brein.
Schoenen zijn niet de hele dag nodig. Natuurlijk wel als je met ze de weg op gaat, maar laat ze de rest van de tijd
vooral uit. Vaak schoenen dragen tijdens de kinderjaren is namelijk een grote oorzaak van platvoeten. Onderzoekers
zeggen dat vooral dichte schoenen en schoenen met een smalle voorkant boosdoeners zijn. Ook zouden ze ervoor
zorgen dat een kind minder goed leert lopen. Er wordt ook geschreven dat mensen en kinderen vóór de uitvinding
van schoenen sowieso betere voeten en enkels hadden.
Die blote voeten zijn vooral voor baby’s en peuters heel goed, zegt ook een chiropractor. In hun eerste jaren
ontwikkelen ze namelijk twee heel belangrijke zenuwgroepen. Hun zintuigen en tastzin worden op die manier
gestimuleerd. Zo ontdekken ze de natuur en wereld op een veel betere manier. Dus als je kind op z’n blote voeten
naar buiten hobbelt, laat hem vooral gaan! Een emmer water of de douche staat daarna wel weer klaar voor vieze
voeten. Maak je daar niet druk om. Loslaten en lekker op avontuur laten gaan.
Naast de goede ontwikkeling in hun eerste jaren, hebben ze ook later veel profijt van de extra hersenverbindingen.
En – hoe schattig het er ook uit ziet – baby’s hoeven nog geen schoentjes aan als ze nog niet kunnen lopen. De
voetjes en tenen hebben ruimte nodig om goed te kunnen groeien, bewegen en voelen. Dat vormt de basis voor als
ze wel mobiel beginnen te worden. Sokjes of slofjes tegen de kou mogen uiteraard wel.

Wij namens team Tante Tuit
wensen iedereen alvast
een hele fijne vakantie samen.
Geniet ervan en maak samen
mooie herinneringen!
Agenda
Start zomervakantie
11 juli t/m 19 augustus
De in deze nieuwsbrief genoemde informatie is onder voorbehoud en ondergeschikt aan toekomstige (wets-)wijzigingen. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.

