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Hieperdepiep hoera,  
feest op Tante Tuit! 

1 augustus: Onze Denise is jarig!  

 

4 augustus: Liv wordt 1 jaar! 

8 augustus: Jet wordt 1 jaar! 

23 augustus: Juul wordt 3 jaar!  

 

 

 

 

Fijne verjaardag! 
Maak er een gezellig feestje van.. 

 
 

Welkom op Tante Tuit 
 

Dewi, Finn, Jay, Lucas, Pip en Stijn 
 

Veel speel plezier! 

Wij feliciteren 
 

Myrthe, Jordy en Julie  
met de geboorte van Mels! 

 
Wij wensen jullie veel geluk, liefde en 

gezondheid! 

Hoera, het is zomer!  
 

Hopelijk geniet iedereen van een welverdiende 

vakantie met elkaar… Veel lees- en kijk plezier! 

Bitcare berichtjes op maat 

In overleg met de oudercommissie hebben wij besloten om vanaf 1 augustus aanstaande de berichten voor 

kinderen vanaf 2 jaar aan te passen. 

Hier zal voortaan meer de nadruk komen te liggen op de ontwikkeling van het individuele kind. Bij peuters vinden 

wij het belangrijk dat wij goed naar de ontwikkeling van de kinderen kijken, luisteren wat de kinderen zeggen en 

wat voor beleving zij hebben meegemaakt. Door dit meer in de persoonlijke berichten te melden, ontstaat voor 

ouders meer herkenning dan de meer algemene standaard berichtjes voor alle kinderen in de groep.  

Ook de oudercommissie heeft een voorkeur voor meer details en misschien iets minder algemene berichten maar 

meer echte persoonlijke verhaaltjes.  

Onze medewerkers zullen wij helpen groeien bij het kijken, observeren naar de kinderen en het vervolgens vertalen 

in een mooi persoonlijk verhaaltje voor de ouders. 
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Handbewegingen en spraakontwikkeling gaan samen 

Er is bij kinderen een sterke koppeling tussen de ontwikkeling van spraak 

en handbewegingen.  Dat blijkt uit promotieonderzoek aan de 

rijksuniversiteit Groningen. Uit eerder onderzoek bleek al dat 

handbewegingen een belangrijke rol hebben in de cognitieve 

ontwikkeling.   

Samenwerkende kinderen stemmen hun handbewegingen en spraak op 

elkaar af, en zelfs hun hoofdbewegingen. 

Het is belangrijk dat pm’ers en leerkrachten aandacht hebben voor 

zowel de spraak als de handbewegingen van kinderen, aldus het 

onderzoek. 

 

Het aanvullend geboorteverlof 

voor partners (vaderverlof) is 

populair. 

Uit onderzoek blijkt dat jonge ouders 

goed op de hoogte zijn van het 

bestaan van de verlofregeling en dat 

75 procent van de ouders het verlof 

ook daadwerkelijk opneemt. 

Het aanvullend geboorteverlof, zoals 

het vaderverlof officieel wordt 

aangeduid, bestaat een jaar. Sinds 1 

juli 2020 kunnen partners maximaal 

5 weken aanvullend geboorteverlof 

opnemen tegen 70 procent van het 

salaris. 

Uit onderzoek van magazine WIJ en 

Voor Werkende Ouders blijkt dat 

ouders enthousiast zijn over het 

verlof. Een struikelblok is de 

vergoeding van 70 procent van het 

salaris. Vooral voor mensen met 

lagere inkomens is dit een reden om 

van het verlof af te zien. 

 

 

Welkom in ons team Nikki,  

 

Vanaf 1 september 2021 komt Nikki stage lopen bij Tante Tuit op de 

woensdag, donderdag en vrijdag. Nikki volgt de opleiding 

gespecialiseerd pedagogisch medewerker op het Graafschap College in 

Groenlo. Wij wensen Nikki alvast veel werkplezier en succes.  

 

Nikki stelt zich alvast kort aan jullie voor: 

Hoi Allemaal, 

 

Mijn naam is Nikki Knippenborg, 21 jaar oud en woonachtig in 

Lichtenvoorde. Ik volg de opleiding gespecialiseerd pedagogisch 

medewerker niveau 4, leerjaar 3 (examen jaar) op het Graafschap 

College te Groenlo. Ik heb er ontzettend veel zin in, een mooie werkplek 

om mij verder te kunnen ontwikkelen.  

Tot snel, groetjes Nikki Knippenborg 

 



        

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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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. 

 


