Tante Tuit
Kwaliteit door
kleinschaligheid
Tante Tuit alweer één jaar open
Het lijkt nog niet zolang geleden, maar Tante Tuit is toch echt
alweer een jaar officieel open. En wat een fantastisch jaar
hebben we met elkaar achter de rug. Dankzij Denise en Maud
staat er nu een hecht team van vaste gezichten zoals we onze
klanten ook beloofd hadden en is het aantal kinderen flink
toegenomen, maar op een zeer geleidelijke manier.
Hoewel ook de coronacrisis voor ons onverwacht om de hoek
kwam kijken, hebben de dames er zich kranig doorheen
geslagen en vanaf dag één op een zeer verantwoorde wijze
noodopvang verzorgd. Maar ook online waren ze er voor de
kinderen die tijdelijk niet naar Tante Tuit mochten komen. Een
spandoek met de namen van de kinderen en de tekst ‘we
missen jullie!’ gaf heel duidelijk de persoonlijke band aan die
Maud en Denise bij Tante Tuit zo belangrijk vinden.
Hoewel de coronacrisis natuurlijk nog niet voorbij is, kijken we
met veel optimisme vooruit naar het tweede jaar van ons
bestaan. Dat gaat zeker weer net zo gezellig worden als de
afgelopen 12 maanden!
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Welkom op Tante Tuit:
Berend!
Sara!
Juul!
Liam!
Veel speel plezier!
Wij feliciteren Danny en Neliza met de
geboorte van Mynk!
Wij wensen jullie veel geluk, liefde en
gezondheid toe!

Hieperdepiep Hoera, feest!
1 juli: Lena wordt 1 jaar!
21 juli: Zoë wordt 1 jaar!
24 juli: Siem wordt 3 jaar!
Fijne verjaardag!

We gaan een bijzondere zomer tegemoet!
Op maandag 20 juli begint in onze regio de schoolvakantie en zal duren tot 30 augustus. Onze eerste en
hopelijk laatste zomervakantie in corona tijd. Maar volgens velen kan het normale leven pas weer terug keren
als er een vaccin gevonden is tegen het virus. Er is nog geen medicijn om ons van Covid-19 te genezen, en ook
geen vaccin om te voorkomen dat we het krijgen. Er wordt door wetenschappers keihard gewerkt om deze
twee eieren van Columbus te vinden.
Zoals het er nu naar uitziet kunnen we gelukkig wel op vakantie. Zowel in eigen land als in het buitenland. Er
even tussenuit kan een mens best goed doen na zo’n vreemde periode als we met elkaar achter de rug
hebben. Het virus beleeft hopelijk ook een zomerdipje en tegen iedereen zeggen we “Blijf gezond ook op
vakantie en kom vooral ook weer gezond terug!”
Het team van Tante Tuit wenst jullie een hele fijne zomervakantie met veel zonnestralen en ontelbare
gezellige momenten met elkaar.
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Magnetisch behang
We hadden er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord: ‘magnetisch behang’. Natuurlijk kenden we wel de metalen
borden die je aan de muur is en waar je vervolgens metalen letters en figuurtjes aan kunt ophangen, was voor ons
totaal iets nieuws.
tante tuit heeft de primeur van deze nieuwe gimmick. In de hal aan de muur hangt dit stukje vernuft en we gaan
het gebruiken om de kleintjes te feliciteren met hun verjaardag of welkom te heten op hun eerste dag bij ons.
Zoals jullie merken, blijven we bezig om Tante Tuit nog leuker en gezelliger te maken, want een gezegde luidt:
‘stilstand is achteruitgang’ en dat vindt Tante Tuit geen goede zaak.

Maatregelen Corona bedreiging voor warme overdracht
Helaas kunnen wij niet anders dan de richtlijnen die de GGD ons oplegt met betrekking tot het Coronavirus braaf te
volgen. Wij begrijpen natuurlijk zelf ook wel de noodzaak hiervan, maar tegelijkertijd beseffen wij dat hierdoor het
oh zo belangrijke contact met de ouders op een lager pitje komt te staan.
Ouders geven hun kinderen via een speciale looproute af bij de voordeur en mogen het gebouw niet binnen. Het
nieuwe normaal, maar hopelijk niet voor lang want de nieuwe situatie maakt het voor pedagogisch
medewerksters en ouders moeilijker om een goede afstemming over het kind te behouden.
Maar het grootste risico van deze periode is dat het contact met ouders op laag pitje komt te staan. En dit is noch
in het belang van kind en ouders, noch dat van de organisatie
Even rustig bijpraten over je kinderen bij het brengen of ophalen van het kind is er niet meer bij en dat was toch
altijd wel een gekoesterd ritueel waar wij veel waarde aan hechten. Het is nu aan ons als organisatie om nieuwe
manieren te bedenken om de warme overdracht tussen thuis en opvang te regelen. Ook hierover is overleg
geweest met de oudercommissie.
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Dankjewel Mark!
Onze softwareleverancier Bitcare, die onder
andere onze ouderapp verzorgt, is net als wij
een kleinschalige onderneming maar wel met
heel veel creativiteit. Zo kwamen zij op het
idee om een filmpje op te nemen voor onze
premier Mark Rutte, waarin kinderen en
leidsters Mark persoonlijk bedanken voor het
weer naar de kinderopvang te mogen gaan.
Het filmpje is nog steeds op Youtube te zien:
https://www.youtube.com/watch?v=FDM5C
9Hnhik
Tante tuit heeft met heel veel plezier een
bescheiden bijdrage geleverd aan dit leuke
gebaar.

Leespluim voor boek over een vos

'Eén vos' van Kate Read heeft de leespluim voor de maand
juni gekregen.
De Leespluim is een bekroning van kwalitatief goede en
veelzijdig bruikbare boeken voor jonge kinderen (0-6 jaar).
Doel van de Leespluim is om goede boeken onder de
aandacht te brengen van professionals die werken met jonge
kinderen in de kinderopvang.
De Pluim gaat dit keer dus naar een spannend boek, waarop
kinderen lekker kunnen meebewegen en geluiden maken. De
kinderen kunnen bijvoorbeeld tijdens of na het lezen laten
zien dat zij honger hebben (bijvoorbeeld over hun buik
wrijven). Ook kunnen ze sluw kijken, sluipen en kloppen,
bijvoorbeeld op de grond)

Agenda
Woensdag 1 juli
Lena jarig!
Vrijdag 17 juli
Kim jarig!
Maandag 20 juli
Start zomervakantie
Dinsdag 21 juli
Zoë jarig!
Vrijdag 24 juli
Siem jarig!

Kinderopvangtoeslag voor 2021 met 3,5 procent
omhoog
Jaarlijks worden de maximaal te vergoeden bedragen van de
kinderopvangtoeslag per uur geïndexeerd. Dit betekent dat
ouders, afhankelijk van hun inkomen, maximaal recht hebben
op deze vergoeding. In 2021 zal de te vergoeden uurprijs
waarschijnlijk met 3.5% worden verhoogd, wat gunstig is voor
ouders.
Ook de toetsingsinkomens van de inkomensgroepen zijn met
ingang van 1 januari geïndexeerd. De toetsingsinkomens
worden naar verwachting verhoog met 2,07 procent. Ook dit is
heeft een gunstig effect voor ouders op wat zij voor
kinderopvang moeten betalen.
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