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Welkom op Tante Tuit:
Mick!
Willem!
Nyne!
Veel speel plezier!
Wij feliciteren;
Bas, Femke en Jalou met de geboorte van
Joep!
Stein en Kylie met de geboorte van Dex!
Jan, Saskia en Lieke met de geboorte van
Sven!
Wij wensen jullie veel geluk, liefde en
gezondheid toe!
Hieperdepiep Hoera, feest!
23 augustus: Juul wordt 2 jaar!
1 augustus: Onze Denise jarig!
Fijne verjaardag!
Nieuwe toeslag-app van de Belastingdienst voor ouders
Ouders kunnen via een nieuwe app van de Belastingdienst gegevens over hun kinderopvangtoeslag bijhouden en
wijzigen. Via de app kunnen ouders eenvoudig informatie doorgeven die van invloed is op de hoogte van hun
kinderopvangtoeslag.
Het gaat dan bijvoorbeeld om een wijziging van het inkomen of het aantal uren dat de kinderen naar de opvang
gaan. Gebruikers krijgen een melding als de gegevens mogelijk niet meer actueel zijn, met daarbij de vraag deze aan
te passen.
De app is te downloaden in de App-store
en Google Play.
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Een blad is groen en de bast van een boom is bruin!
In de kinderopvang hebben we ze jarenlang bij het brengen of halen van je kind zien hangen. De door
de pedagogisch medewerkster voorgedrukte en op maat geknipte knutselwerkjes, door kinderen zelf
ingekleurd en voorzien van de naam van het kind, maar voor de rest toch weinig onderlinge verschillen.
Niets mis mee en ook dit levert een bijdrage aan de creatieve ontwikkeling van het jonge kind, maar
creativiteit gaat ook over het maken van iets waarvan het eindresultaat nog onbekend is.
De afgelopen maanden proberen we steeds vaker de nadruk meer te leggen op de fantasie en
creativiteit van het jonge kind zelf. Een blad hoeft niet pertinent groen te zijn en de bast van een boom
niet bruin. Ook in de werkelijkheid is dit namelijk niet het geval en je stimuleert er wat minder de
verbeeldingskracht en creativiteit van het jonge kind mee.
Om bij kinderen creativiteit en creatieve processen te stimuleren is het van belang om je te richten op
een aanleiding om de fantasie te prikkelen, het materiaalaanbod en de stimulering vanuit de
pedagogisch medewerkster.
Creativiteit gaat dus over het maken van iets waarvan het eindresultaat nog onbekend is. De
aangeboden materialen kunnen dat proces afremmen of juist versterken. Door minder voor
geprepareerde kunstwerkjes aan te bieden, hopen we dus de fantasie van de kinderen nog meer te
stimuleren.
Dus mocht je de voorgedrukte A4-tjes aan de lijn gaan missen, dan weet je nu waarom!
Tentenkampje Tante Tuit
Sinds kort beschikt Tante Tuit over vier tentjes voor in de tuin, maar ook binnen kan er leuk in gespeeld worden. In
de kleinste past net een baby, maar de andere drie zijn groot genoeg voor peuters. Bij elkaar een kleine camping
dus!
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Zwangere pedagogisch medewerksters
De Arbowet eist van werkgevers dat zij extra aandacht besteden aan zwangere vrouwen met het oog op beroeps
gebonden gezondheidsrisico’s voor de werkneemster en het ongeboren kind (artikel 1.42 Arbobesluit). COVID-19 is
een luchtweginfectie die wordt veroorzaakt door SARS-CoV-2. Op basis van de huidige literatuur lijken zwangere
vrouwen geen verhoogd risico te hebben om geïnfecteerd te worden met SARS-CoV-2, d.w.z. ze zijn niet
ontvankelijker dan andere personen.
Na 28 weken geldt echter wel, dat wanneer zwangere werknemers niet kunnen voldoen aan de ingestelde
preventiemaatregelen zoals ≥ 1,5 meter afstand houden dan dienen zij andere werkzaamheden te verrichten,
waarbij deze afstand wel gewaarborgd kan worden. Dit geldt dus ook voor pedagogisch medewerksters.

Agenda
Zaterdag 1 augustus
Denise jarig!
Zondag 23 augustus
Juul jarig!
Vrijdag 28 augustus
Laatste dag van de zomervakantie

