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Welkom op Tante Tuit 
 

Coco en Siem! 
 

Veel speel plezier! 

 

 

 

 

De gezellige maand december staat weer voor de 
deur. Pakjesavond, Kerstmis en  

Oud & Nieuw. 

Team Tante Tuit wenst jullie alvast fijne 
kerstdagen en een heel gelukkig en gezond 2022! 

Voor nu eerst een nieuwsbrief boordevol leuke 
nieuwtjes en foto’s! 

Veel lees- en kijk plezier! 

Afscheid van onze Maud 

Zoals jullie weten gaat onze locatiemanager Maud  
Vrielink onze organisatie eind van dit jaar verlaten om met 
haar partner te emigreren naar het zonnige Curaçao, waar 
hij voor zijn huidige werkgever gaat werken.  
Wij betreuren het natuurlijk enorm dat Maud bij ons  
vertrekt, maar begrijpen dat zij samen met haar  
partner een dergelijke kans niet voorbij kan laten gaan. 

Wij wensen Maud en haar vriend dan ook heel veel  
geluk en succes op het zonnige Curaçao en danken haar 
voor de wel heel prettige samenwerking die wij de  
afgelopen jaren met haar gehad hebben. 
 
Vrijdag 17 december zal Maud haar laatste werkdag bij ons 
werken.  
 

Nogmaals heel veel plezier en geluk Maud namens team 

Tante Tuit.  

Hallo allemaal, 
 
Een heel leuk nieuwtje!  
Zo blij en zo bijzonder. 
Wij verwachten in mei 2022 papa en 

mama te worden.🥰 

 
Liefs, Maartje 
 

Babynieuws… 



 

 

Tante Tuit nieuws – pagina 2 

Nieuwe assistent leidinggevende op Tante Tuit! 

In verband met het vertrek van Maud waren wij op zoek naar een nieuwe assistent leidinggevende voor Tante 

Tuit. Goed nieuws! 

Per 1 januari 2022 gaat Denise deze functie van Maud overnemen. Denise blijft dinsdag, woensdag, donderdag en 

vrijdag werkzaam op Tante Tuit. Maud deed een combifunctie met kantoorwerkzaamheden. Denise zal volledig 

op locatie Tante Tuit blijven! 

Denise is dus het eerste aanspreekpunt voor medewerker en ouders van tante tuit. Vanaf 1 januari 2022 is Denise 

ook te bereiken per mail: denise.rondeel@weijdelandkinderopvang.nl. Daarnaast is Denise van dinsdag t/m 

vrijdag telefonisch bereikbaar op Tante Tuit. 

Wij feliciteren Denise met deze nieuwe functie en wensen haar veel succes! 

 

mailto:denise.rondeel@weijdelandkinderopvang.nl


 

 

Tante Tuit nieuws – pagina 3 

 

Berichtje van de oudercommissie… 
Als oudercommissie vertegenwoordigen we de ouders in ons advies met betrekking tot de bedrijfs- en  
beleidsvoering van Tante Tuit. Wij denken mee en geven advies over verschillende onderwerpen zoals het pe-
dagogisch beleid, voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid, klachten en de prijs van de kinderopvang. 
Kortom, we leveren een actieve bijdrage aan de kwaliteit en inhoud van de opvang. 

Zijn er dingen waar je tegenaan loopt?  

Waar heb je nog behoefte aan of wat vind je juist heel fijn? Wij horen het graag!  

Je kan ons altijd aanspreken of je vragen en bevindingen mailen naar oc-tantetuit@hotmail.com 

 

Jan Willem, vader van Lasse 

Anne, moeder van Emma en Willem  

Esanie, moeder van Bengt en Thore  

 

Spotify playlist 

Via onderstaande link is de Spotify playlist van 

Weijdeland Kinderopvang te volgen:  

https://open.spotify.com/playlist/2Yylvbaeuhfq9o

WYatidti?si=6bb5ad852fbd4973 

Veel zing- en dansplezier!  

 

Oudercommissie Tante Tuit 

mailto:oc-tantetuit@hotmail.com
https://open.spotify.com/playlist/2Yylvbaeuhfq9oWYatidti?si=6bb5ad852fbd4973
https://open.spotify.com/playlist/2Yylvbaeuhfq9oWYatidti?si=6bb5ad852fbd4973
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Hieperdepiep hoera,  
feest op Tante Tuit! 

  

 

 

 

3 december: Nyne wordt 2 jaar! 

15 december: Luuk wordt 1 jaar! 

21 december: Jannik wordt 1 jaar! 

 
Fijne verjaardag! 

Maak er een gezellig feestje van.. 

 

Agenda 
5 december: 
Pakjesavond! 

 
24 december: 
Kerstbrunch 

 
27 december t/m 7 januari: 

Kerstvakantie 
 

25 en 26 december: 
Kerst! 

 
31 december: 

Oudejaarsdag, wij zijn geopend 
 

 

E-mailadressen: 

Oudercommissie: 

oc-tantetuit@hotmail.com  

Algemeen: 

info@tantetuit.nl  

Financieel/plaatsing/bezetting  

en overige vragen: 

kim.kroekenstoel@weijdelandkinderopvang.nl  

Team Tante Tuit  
wenst iedereen hele fijne en 
gezellige feestdagen samen!     

Jaaropgaven! 

In januari worden de jaaropgaven met daarop de 

afgenomen opvanguren in 2021 per mail verstuurd.  

 

Bewaar deze jaaropgaaf goed! 

(Tip: maak er ook direct een foto van en download het 

bestand in app.bitcare.com onder het kopje ‘documenten’!) 

De Belastingdienst kan er namelijk later in 2022 naar 

vragen. Heb je eind januari geen jaaropgaaf ontvangen? 

Laat dit dan weten door een e-mail te sturen naar 

info@tantetuit.nl.  

Sluitingsdagen 2022 

2e Paasdag  Maandag 18 april 
Koningsdag  Woensdag 27 april 
Hemelvaartsdag Donderdag 26 mei 
2e Pinksterdag Maandag 6 juni 
2e Kerstdag  Maandag 26 december 
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