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TANTE TUIT NIEUWS

WELKOM OP
TANTE TUIT
Dani, Boraz en Lyanne
Veel speelplezier!

Op maandag 12 september organiseren we bij
Tante Tuit het zomerfeest!
We willen op deze dag met jullie de zomer afsluiten en jullie de gemaakte
werkjes laten zien die we de afgelopen periode hebben gemaakt 🧑🏼🎨.
Graag nodigen wij jullie als ouders uit van 16:00 tot 17:00 uur bij Tante Tuit
en uiteraard mogen de kinderen mee👨👩👦 .
D it is geheel onder eigen verantwoordelijkheid zodat wij alle aandacht bij de kinderen
kunnen houden die er deze dag zijn.
Om 17:00 eindigt het feest zodat de overdracht kan plaatsvinden.

We hopen dat jullie er allemaal bij zijn zodat wij er met elkaar een gezellige
afsluiting van de zomer van kunnen maken!
Geef je op voor 2 september zodat wij weten wie er komen

HIEPERDEPIEP
HOERA
2 september: Siem 1 jaar
13 september: Coco 2 jaar
14 september: Kaya 2 jaar
15 september: Mason 2 jaar
25 september: Maysen 3 jaar
28 september onze Joy!
Maak er een gezellig feestje van!

Tot maandag 12 september!
Vanaf heden zal de nieuwsbrief
ook te lezen zijn in de Bitcare
app.
Onderin de app is een

te zien, daarin zal de
berichtgeving staan zoals
nieuwsbrieven,
notulen oudercommissies etc.
Vanaf januari 2023 zal de
nieuwsbrief alleen nog verstuurd
worden via Bitcare.

GGD opnieuw tevreden over Tante Tuit!
Onaangekondigd komt minimaal één keer per jaar de GGD langs voor de
jaarlijkse controle. We hebben het over de GGD die namens de gemeente
toezicht houdt op de kinderdagverblijven binnen haar gemeentegrenzen.
Belangrijkste thema waar zij kritisch naar kijken is of wij als houder van een
kindercentrum verantwoorde kinderopvang aanbieden, waaronder wettelijk
wordt verstaan: ‘’het in een veilige en gezonde omgeving bieden van
emotionele veiligheid aan kinderen, het bevorderen van de persoonlijke en
sociale competentie van kinderen en de socialisatie van kinderen door
overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen.’’
Hieronder een aantal zinnen uit de rapportage die wij recentelijk van de GGD
hebben mogen ontvangen: 'Op een sensitieve en responsieve manier met
kinderen omgegaan. Respect voor de autonomie van kinderen wordt getoond.
En grenzen worden gesteld aan en structuur wordt geboden voor het gedrag
van kinderen. Zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen
voelen. Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van:
motorische vaardigheden; cognitieve vaardigheden; taalvaardigheden;
creatieve vaardigheden. Dit gebeurt zodanig dat kinderen in staat worden
gesteld steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving.’
Mooie woorden en een extra stimulans om door te gaan met het aanbieden
van hoogwaardige kinderopvang op kleinschalige basis. Het rapport is te
lezen op onze websites onder het kopje 'beleid', onderaan bij in het kopje
'documenten'. Veel lees plezier

Muziek tip!
Volg ons op

Weijdeland
Kinderopvang

Dag van de leidster
De dag om alle lieve medewerkers in het
zonnetje te zetten is de
Dag van de Leidster
in de Kinderopvang.
Deze speciale dag vindt plaats op
15 september 2022
Op deze dag bedanken wij onze toppers voor
hun inzet,
energie en doorzettingsvermogen elke dag
weer.
Dat hebben ze zeker verdiend!

Wij zijn meer dan trots op ons team!

Een minder leuk berichtje voor ons
Onze Anik gaat ons eind september
verlaten.
Anik heeft ervoor gekozen om verder te
gaan studeren.
Anik, we willen je enorm bedanken voor
je inzet, gezelligheid en enthousiasme!

AGENDA
12 september:
Zomerfeest!
15 september:
Dag van de leidster!
24 september:
Burendag

De in deze nieuwsbrief genoemde informatie is onder voorbehoud en ondergeschikt aan toekomstige (wets-)wijzigingen.
Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.

