
Vakantie! 

Zomerse temperaturen maar bij Tante Tuit 
houden we het lekker koel! Volop waterpret en 
genieten we van onze mooie tuin!  
 
Hieperdepiep Hoera, 1 augustus onze Denise is 
jarig! Feest op Tante Tuit! 
  
Veel lees- en kijk plezier… 
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Geboorte!  

Wij feliciteren:  

 

Judith en André met de geboorte van Lena! 

Janneke en Victor met de geboorte van Zoë! 

 

 
Kinderen en water 

Veiligheidsmaatregelen… 

Jonge kinderen en water is niet altijd de meest ideale 

combinatie. Maar bij extreme hitte zoals deze zomer 

kan water wel heerlijk verkoeling brengen. De 

volgende veiligheidsmaatregelen zijn ook voor bij u 

thuis of op de camping waardevolle richtlijnen: 

Houd áltijd toezicht op het kind. 

Doe kinderen zonder zwemdiploma  

altijd zwembandjes om. 

Haal het water uit het zwembadje na gebruik. 

Zorg ervoor dat er geen regenwater in het zwembadje 

kan blijven staan. Laat nooit een ouder kind toezicht 

houden op een jonger kind. Weet hoe je moet 

handelen bij verdrinking. 
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Gevelbord tante tuit 

Een bescheiden naambord langs de stoep en een vlag met naamlogo aan de luifel gaven al enige tijd onze 

aanwezigheid op de kruiskamplaan 1a aan. Maar sinds kort wordt ook de gevel versierd met ons herkenbare 

naamlogo. De parkeerplaatsen voor ons pand zijn sinds kort ook voorzien met logobordjes, zodat ook hier geen 

misverstanden kunnen ontstaan. 

Klusjesman Benny dankjewel voor het vakwerk en dat je altijd voor ons klaar staat! #Topper! 

 

Tante tuit zwangerschapsactie op Facebook en Instagram! 

Tante Tuit werkt nog steeds aan het vergroten van haar naamsbekendheid. Een zwangerschapsactie op 

facebook en Instagram viel de afgelopen maand het meest op. Meer dan 20 deelnemers werden getagt en er 

werden maar liefst drie prijswinnaars uitgeloot. Op donderdag 1 augustus kunnen de prijswinnaars hun prijs 

zelf ophalen bij tante tuit. In de komende nieuwsbrief zullen we hier uitgebreid over berichten. 

De trekking is trouwens op video opgenomen en ook op facebook en Instagram gezet. Denise heeft de trekking 

gedaan en Maud presenteerde de trekking als een volleerd presentatrice. 
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Werving oudercommissie tante tuit 

Graag brengen wij jullie middels dit artikel de werving van enthousiaste leden voor de Oudercommissie voor tante 

tuit onder de aandacht!  

Wat doet een oudercommissie? 

De oudercommissie werkt met een vastgesteld reglement; 

De oudercommissie behartigt de belangen van ouder(s)/ verzorger(s) op locatie niveau. 

Samenstelling oudercommissie: 

- Uitsluitend ouders 

- Maximaal één ouder per huishouden kan lid zijn van de oudercommissie; 

- Personeelsleden, leden van het Bestuur, leden van de Raad van Toezicht en leden van de Directie kunnen geen lid  

   zijn van de oudercommissie, ook niet indien zij ouder zijn van een kind dat tante tuit bezoekt; 

-  De oudercommissie bestaat uit minimaal drie leden; 

Werkwijze oudercommissie: 

De oudercommissie bepaalt zelf haar werkwijze, deze wordt omschreven in het huishoudelijk reglement. Met het 

oog op de GGD-inspectie is het wenselijk de oudercommissie minimaal viermaal per jaar bijeenkomt. Van de 

vergaderingen van de oudercommissie dient een schriftelijk verslag te worden gemaakt. Het is gebruikelijk dat een 

van de leden de notulen maakt. Het is zaak ook de informatie-uitwisseling schriftelijk vast te leggen. De notulen 

worden vervolgens als bijlage gemaild bij de maandelijkse nieuwsbrief. De oudercommissie dient een jaarverslag te 

maken dat beschikbaar moet zijn voor alle ouder(s)/verzorger(s). 

Bevoegdheden oudercommissie: 

De oudercommissie heeft adviesrecht over de volgende onderwerpen: 

- Voedingsaangelegenheden van algemene aard en het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of 

   gezondheid; 

- Openingstijden; 

- Het beleid met betrekking tot spel– en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeven van de kinderen; 

- De vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten en het aanwijzen van personen 

  die belast worden met de behandeling van klachten; 

- Wijziging van de prijs van tante tuit Kinderopvang. 

In een persoonlijk gesprek zijn wij graag bereid meer tekst en uitleg te geven over het lid worden van onze 

oudercommissie. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen door een mailtje te sturen naar info@tantetuit.nl of 

contact op te nemen met Kim of Maud.  

 

mailto:info@tantetuit.nl


 

  

 

   

 

 

Agenda 

1 augustus 2019: 

 

Feest op Tante Tuit 

onze Denise is jarig!  

 

Hieperdepiep Hoera,  

gefeliciteerd lieve Denise! 

 

 

 

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

www.tantetuit.nl 

 

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

 

 


