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Hieperdepiep hoera,  
feest op Tante Tuit! 

 

28 september: Onze Joy jarig! 

13 september: Mason wordt 2 jaar! 

15 september: Mason wordt 1 jaar! 

25 september: Maysen wordt 2 jaar! 

 

 

Fijne verjaardag! 
Maak er een gezellig feestje van.. 

 

 
Welkom op Tante Tuit 

 
Mason! 

Jazz-Mae! 
 

Veel speel plezier! 

Maartje stopt als oudercommissielid.. 
 
Wij willen haar hartelijk danken voor de inzet van de 
afgelopen jaren in de oudercommissie! 
 
De oudercommissie blijft bestaan uit: Esanie, Anne en Jan-
Willem.  
De oudercommissie vergadert één keer per kwartaal, in de 
maanden: januari, april, juli en oktober.  
De oudercommissie is per e-mail bereikbaar via:  
oc-tantetuit@hotmail.com 
 

Hoera! 

Zoals jullie al weten is onze Denise, genomineerd voor 

Pedagogisch Professional van het jaar! 

 

In de onderstaande link het filmpje van het interview met 

haar. Natuurlijk zouden wij het heel leuk vinden als 

Denise behalve genomineerd (waar we al heel trots op 

zijn) ook gekozen wordt!  

 

Daarom willen we jullie vragen om een stem op haar uit 

te brengen.  

Alvast heel hartelijk bedankt en we laten jullie natuurlijk 

weten wat de uiteindelijke uitslag is geworden.  

De uitslag zal donderdag 16 september 2021 bekend 

gemaakt worden!  

https://www.kinderopvangtotaal.nl/verkiezing/ 
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..16 september 2021.. 

 

De Dag van de Leid(st)er 

De Dag van de Leid(st)er is in 2002 opgericht door de Landelijke Wervingscampagne voor de Kinderopvang. Deze 

Dag vindt iedere derde donderdag in september plaats om het werk van de kinderleid(st)er te promoten en hen te 

complimenteren met hun werk. Tegenwoordig komt ook vaker de term Dag van de Pedagogisch Medewerker 

voor, een meer moderne term dan het ouderwetse leidster. 

In totaal zijn er bijna 5000 kinderdagverblijven. Deze hebben allemaal leid(st)ers die deze dag in het zonnetje 

mogen worden gezet. Het werk van een leid(st)er gaat namelijk niet altijd over rozen: met elke dag tientallen 

kinderen op je nek is het werk best zwaar te noemen.  

Donderdag 16 september is dus de dag om eens uw waardering te laten blijken voor deze hardwerkende mensen 

en hen te bedanken voor hun inzet en goede zorgen om voor uw kinderen te zorgen. Ook wij als organisatie zullen 

niet vergeten onze medewerksters in het zonnetje zetten! 

Lieve Denise, Maartje, Joy, Alexandra, Maaike, Nikki en Maud wij wensen jullie alvast een hele fijne dag!  

#onzetoppers 

 



        

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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Boom gaat het niet redden! 

We waren er al bang voor, maar ons vermoeden is inmiddels ook door een bomenspecialist bevestigd; de boom in 

onze tuin gaat het niet redden. Waarschijnlijk door de lage grondwaterstand in 2020 of door een ziekte in de boom 

zelf worden de naalden niet meer groen. Om in de nabije toekomst een gevaarlijke situatie te voorkomen hebben 

we opdracht moeten geven voor het kortwieken van deze boom die toch voor de nodige schaduw zorgde in de 

speeltuin van tante tuit. 

Jammer, maar het is niet anders! 

 

Agenda 
 

16 september 2021 
Dag van de Leidster 

Op deze dag zetten we onze  
medewerksters graag in het zonnetje! 


