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Welkom op Tante Tuit 
Sophie! 

Veel speel plezier! 

Een nieuw jaar! 

Namens team Tante Tuit wensen wij jullie 
allemaal een heel fijn, gezellig, gelukkig, mooi, 
liefdevol, leuk, spetterend en vooral gezond 
nieuw jaar toe! Laten we er samen weer een heel 
mooi jaar van maken! 

Hebben jullie al goede voornemens? 
Ons goed voornemen is vooral om jullie de 
kwaliteit te blijven bieden die jullie van ons 
gewend zijn! 

 

 

 

Maaike werkt vanaf 1 januari op de 0- 4 jarige groep op locatie ’t Belhameltje.  

Daarom zal Maaike wat minder vaak op Tante Tuit zijn. 

Nationale voorleesdagen 26 januari t/m 5 februari 2022:  

Voorlezen maakt je leuker! Of je nu voor het slapen gaan een mooi verhaal voorleest of overdag samen een 

prentenboek bekijkt, er worden herinneringen voor het leven gemaakt. Daarnaast heeft voorlezen een positief 

effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip. 
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Wij feliciteren 

Davina, Jan en Leah met de 
geboorte van Jesslyn! 

Veel geluk, liefde en gezondheid 
toegewenst! 

De voor-en nadelen van een winterbaby 

 

Vaak denken mensen dat het krijgen van een winterbaby meer nadelen dan voordelen heeft. Volgens ons maakt 

het jaargetijde niets uit en blijft het een prachtige gebeurtenis. Maar ook een winterbaby heeft zo z’n voordelen. 

Juist in de winter, wanneer iedereen lekker binnen blijft en niet de kou in gaat, is het vertroetelen van je baby 

helemaal geweldig. Daarnaast slapen baby’s in de winter over het algemeen beter. En ook de winterkleding voor 

baby’s vinden sommige mensen leuker dan de zomeroutfit. En denk eens aan het tillen van een zware reiswieg. In 

de winter heb je meestal geen last dat hierbij het zweet langs je lichaam druipt. En na de winter komt het voorjaar! 

De baby kan dan meer genieten van het mooiere weer! 

 

 

 

Familiemuurtjes 

 
We willen samen met jullie de kinderen helpen om trots op zich-
zelf te zijn en tegelijk ook respect voor anderen te hebben. Eén 
van de manieren waarop we dit willen doen, een familiemuur ma-
ken van familiefoto’s met de belangrijkste personen uit het leven 
van ieder kind. Zo creëren wij een stukje ‘thuis’, een stukje (ex-
tra)veiligheid en geborgenheid in het kinderdagverblijf. Zo ervaren 
we samen bij het bekijken van de familiemuur ook gelijkenissen 
en verschillen. 
 
Op deze manier hopen we, dat de kinderen met nog meer open-
heid het leven tegemoet gaan. Om deze familiemuren te maken 
hebben we jullie medewerking nodig. Mochten jullie dit nog niet 
hebben gedaan, dan willen we jullie vragen om samen met jullie 
kind(eren) een familieportret te maken. Door de rand van het 
portret te versieren met familiefoto’s ziet het kind zich omringd 
door familie wanneer hij of zij in het spiegeltje kijkt. In de groep 
hebben wij richels aan de muur, waarop wij samen met jullie 
kind(eren) dit familieportret op ooghoogte van de kinderen kun-
nen neerzetten. Mochten jullie nog geen portret hebben,  
vraag er gerust een aan onze collega’s. 

 



        

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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Hieperdepiep hoera,  
feest op Tante Tuit!  

25 januari: Onze Maartje is jarig! 

 

4 januari: Jazz-Mae wordt 1 jaar! 

6 januari: Kenji wordt 1 jaar! 

6 januari: Marlon wordt 2 jaar! 

7 januari: Rune wordt 1 jaar! 

8 januari: Jort wordt 1 jaar! 

13 januari: Sara wordt 4 jaar! 

16 januari: Tyler wordt 2 jaar! 

28 januari: James wordt 3 jaar! 

30 januari: Vik wordt 4 jaar! 

Fijne verjaardag! 
Maak er een gezellig feestje van.. 

 

Agenda 
 

1 januari: 
Nieuwjaarsdag! 

26 januari t/m 5 februari 
Nationale voorleesdagen! 

10 minuten gesprekken en observaties 

Ieder jaar wanneer uw kind een jaartje ouder is 

geworden, nodigen wij jullie uit voor een tien-

minutengesprek. Afhankelijk van de op dat moment 

geldende coronamaatregelen is dit telefonisch of op 

locatie met de mentor van jullie kindje. Twee keer per 

jaar worden alle kinderen geobserveerd; bij 6 maanden, 

12 maanden, 18 maanden tot 4 jaar! 

In Bitcare onder het kopje ‘relaties’ kunnen jullie zien wie 

de mentor is. 

 

Buitenslapen en natuurbeleving 

In Scandinavische landen weten ze het al heel 

lang. Buiten slapen is gezond! Kinderen die buiten 

slapen maken door het zonlicht meer vitamine D 

aan. Ook hebben kinderen die buiten slapen 

minder last van verkoudheid. Dit omdat de 

luchtkwaliteit buiten beter is dan binnen. Veel 

kinderen slapen buiten rustiger, dieper en langer. 

Buitenslapen is tevens voor baby’s een 

waardevolle kennismaking met de natuur. De 

afhankelijkheid van hun zintuigen maakt dat 

baby’s ruiken, horen, voelen, proeven en zien als 

de beste! En deze zintuigen worden buiten volop 

geprikkeld. In een buitenbedje hebben kinderen 

volop gelegenheid om te kijken naar de wolken, 

de blaadjes en te luisteren naar de geluiden van 

de natuur zoals fluitende volgens en ritselende 

bladeren. Ook maken ze kennis met veranderende 

weersomstandigheden: het zonnetje op hun 

huidje en de wind over hun wangetjes. 

De voordelen van buitenslapen: 

• Kinderen slapen langer 

• Slapen ’s nachts ook beter binnen 

• Worden met beter humeur wakker 

• Zijn minder vaak ziek 

• Bouwen een goede weerstand op 

• Gezonde buitenlucht 

 


