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TANTE TUIT NIEUWS
Wij feliciteren
Wilco, Mandy en Liv met de
geboorte van Fae!
Stein, Kylie en Dex met de
geboorte van Loek!
Wij wensen jullie veel geluk, gezondheid en
plezier toe samen!

Gezonde voeding
In oktober zijn we bij Tante Tuit gestart om
een gezonde kinderopvang te worden.
Zo zijn we begonnen om o.a. geen
zoetigheid meer als broodbeleg te
gebruiken, te kiezen voor gezonde
tussendoortjes en kinderthee (zonder
cafeïne) in plaats van ranja.
Verjaardagen zijn een feestje en dan mag
er zelf gekozen worden wat er
getrakteerd wordt. Uiteraard mag er ook
gekozen worden voor
een gezonde traktatie!

Welkom bij
Tante Tuit

LISE
Veel
speelplezier!

HIEPERDEPIEP
HOERA!
4 november: Julie 3 jaar!
4 november: Thore 4 jaar!
15 november: Job 3 jaar!
20 november: Pip 3 jaar!

Wij wensen jullie een
fijne verjaardag!

Tip voor de natte en koude dagen

Deze handige skibroeken zijn
ideaal tijdens de herfst én de
winter. Ze zijn wind en
waterdicht en daardoor wordt
het met de koude en natte
dagen ook een groot plezier
om naar buiten te gaan! Ze
zijn o.a. verkrijgbaar
via de website van de Lidl.

Bij Tante Tuit werken
we met
dagritme kaarten.
Deze kaarten
gebruiken we nu
een tijdje en merken
dat deze kaarten
een positief effect
hebben op de
kinderen.
Structuur is belangrijk
voor ieder kind, zo
weet hij of zij
wat er op die dag
gaat gebeuren.
Dit biedt ze
veiligheid en
vertrouwen

Vanaf heden zal de
nieuwsbrief ook te lezen zijn in
de Bitcare app.
Onderin de app is een

te zien, daarin zal de
berichtgeving staan zoals
nieuwsbrieven,
notulen oudercommissies etc.
Vanaf januari 2023 zal de
nieuwsbrief alleen nog
verstuurd worden via Bitcare.

Tip voor de natte en koude dagen

Deze handige skibroeken zijn ideaal tijdens de
herfst én de winter. Ze zijn wind en waterdicht en
daardoor wordt het met de koude en natte
dagen ook een groot plezier om naar buiten te
gaan! Ze zijn o.a. verkrijgbaar
via de website van de Lidl.

De herfst is begonnen en het wordt steeds meer frisser en natter.
Willen jullie voor het buitenspelen regelenlaarzen meenemen?
Ook op de slaapkamertjes wordt het ook weer wat kouder en we zouden het fijn
vinden wanneer jullie een lekkere warme pyjama en/of slaapzak mee willen geven.

Daarnaast is het prettig als alle jassen, tassen en andere persoonlijke spullen
worden voorzien van naam. Denk hierbij ook aan de regenlaarzen

In deze nieuwsbrief
zetten wij graag
Esanie in het
zonnetje!
Op 10 november zal
Esanie voor het laatst
deelnemen aan de
oudercommissie
vergadering.
Vanaf januari neemt
Sanne haar stokje over
als oudercommissielid.
Esanie enorm bedankt
voor je bijdrage en
inzet van de afgelopen
jaren in de
oudercommissie van
Tante Tuit!
Wij wensen Thore veel
plezier op de
basisschool!
NOGMAALS
DANKJEWEL ESANIE!

AGENDA
10 november:
oudercommissie
vergadering

12 november:
Landelijke intocht
Sinterklaas

