
Nieuwsbrief juni 2019 

We genieten volop van het mooie weer, heerlijk buiten 

slapen en wandelen door de omgeving! Alvast voor in 

jullie agenda…..op zaterdag 15 juni 2019 wordt Tante 

Tuit feestelijk officieel geopend! Zie de uitnodiging! 

Veel  lees- en kijk plezier! 
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>>> Save te date <<< 
Zaterdag 15 juni om 14.00 uur de officiële opening van Tante Tuit! 

De verbouwing is klaar! Wij zijn trots en super blij met ons nieuwe kinderdagverblijf. Wij jullie jullie uitnodigen om 

met ons samen de officiële opening te vieren op:  

zaterdag 15 juni om 14.00 uur. 
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Tante Tuit uit de steigers! 

De laatste grote klus van de verbouwing was het realiseren van een groot dakkapel op de eerste verdieping. Door de 

realisatie van dit dakkapel ontstaat er over een lengte van 5 meter een hogere ruimte en is de gehele 

bovenverdieping stukken lichter geworden. Nadat het dakkapel was geschilderd konden de steigers weer 

afgebroken worden en de verbouwing aan de buitenkant gereed. 

Bijzondere tegeltjes 

Op de eerste verdieping van tante tuit zijn 

de peutertoiletjes gerealiseerd. Wij waren 

de eerste die in Nederland gebruik 

hebben gemaakt van de bijzondere 

vloertegeltjes. De leverancier designtegels 

uit Breda waren blij met de foto van onze 

toiletjes, omdat zij hiervan nog geen 

voorbeeld op hun website hadden staan. 

Ook de loftdeur aan een rail, waardoor de 

peutertoiletjes afgesloten kunnen 

worden, is heel mooi geworden. 

 

Blij met de bovenverdieping 

De afgelopen maanden hebben we hard 

gewerkt aan de tweede fase van de 

verbouwing, namelijk het realiseren van de 

peutergroep op de bovenverdieping. Door 

voorgaande gebruikers van het pand waren 

deze ruimtes nog nooit gebruikt of ingericht. 

De bruine jaren 70 sfeer maakte langzaam 

plaats voor een heldere witte ruimte met een 

mooie lichtinval. 

We zijn nu bezig deze ruimtes pedagogisch 

verantwoord in te richten zodat de peuters hier 

een prima eigen plek hebben om hier naar 

hartenlust te spelen. 



 

 

  

 

   

 

Agenda 

Zaterdag 15 juni 

Officiële opening! 

Zondag 16 juni 

Vaderdag!  

 

Vrijdag 21 juni  

Start Zomer! 

 

 

 

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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Werkbezoek dag op Tante Tuit 

Op woensdag 22 mei werd er een interessant 

gastcollege gegeven door dr. Ine van Liempd op 

kinderdagverblijf tante tuit in Eibergen. Een 

kleine dertig professionals van verschillende 

organisaties uit de kinderopvang branche waren 

op uitnodiging van dit nieuwe kinderdagverblijf 

naar Eibergen gekomen om Van Liempd te 

horen spreken over haar promotieonderzoek, 

waarin zij bestudeert hoe de inrichting van de 

ruimte van een kinderdagverblijf het spel en dus 

ontwikkeling van jonge kinderen 

kan beïnvloeden.  

Zij concludeert in haar betoog dat de manier 

waarop de speelruimte is ingericht veel invloed 

heeft op de manier waarop kinderen samen, 

alleen of naast elkaar spelen. Ook beïnvloeden 

de indeling van de ruimte en de materialen die 

aangeboden worden de manier waarop kinderen 

de ruimte gebruiken en onderzoeken.  

 

Na deze lezing kregen de deelnemers een 

rondleiding door tante tuit als voorbeeld van 

hoe kleinschaligheid en hoge kwaliteit hand in 

hand kunnen gaan en hoe de aanbevelingen uit 

het promotieonderzoek van dr. Ine Van Liempd 

in de praktijk gebracht kunnen worden. 

 

 


