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TANTE TUIT NIEUWS

Namens het team
van Tante Tuit
op maandag
12 september;
Dank jullie wel
voor de gezellige
en geslaagde
middag
bij het Zomerfeest!

Welkom bij
Tante Tuit

MAEVE
Veel
speelplezier!

HIEPERDEPIEP
HOERA!
Reminder:
Graag willen wij de zelfstandigheid
van de kinderen stimuleren.
Daarom vragen wij voor kinderen
vanaf 2 jaar een onderbroek en
hemd aan te doen zodat we ook
kunnen oefenen voor de
zindelijkheidstraining!

2 oktober: Sofie 2 jaar!
15 oktober: Guus 2 jaar!

Fijne verjaardag
Sofie en Guus!

Graag stelt ons nieuwe oudercommissielid
Sanne Hogeweg zich aan jullie voor...
Mijn naam is Sanne Hogeweg. Samen met Marco en onze
dochter Lieke wonen we sinds 2021 in Eibergen. In januari 2022
is Lieke geboren en ze gaat naar Tante Tuit sinds ze 3 maanden
oud is. De keuze voor Tante Tuit voelde direct heel vertrouwd
door de kleinschaligheid, enthousiaste medewerkers en alle
leuke activiteiten die zij organiseren. Door mij in te zetten in de
oudercommissie, hoop ik hier een positieve bijdrage aan te
kunnen leveren. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, laat
het me gerust weten!

Welkom in de oudercommissie Sanne!

Spelen met zand
Bij Tante Tuit hebben we een grote
zandbak om in te spelen.
Spelen met zand doet namelijk ontzettend veel voor de
ontwikkeling van het jonge kind. Zowel voor de zintuigen
als voor de sociaal emotionele ontwikkeling van een kind
is het van belang om alle mogelijkheden te krijgen om
met zand te spelen.
Zand is het meest gebruikte en meest aantrekkelijke
speelgoed voor een kind en heeft dus een grote speel en
ontwikkelingswaarde. Het is een natuurlijk materiaal dat
vele vormen kan aannemen en dat door de structuur
uitdaagt om te ontdekken.
Zo is er droog zand, mul zand, warm zand,
koud zand, nat zand en dan nog zand in diverse
structuren,
zoals met steentjes, met schelpjes, rood zand, grijs zand,
geel zand en wit zand en zelfs zwart zand bij vulkanen.
In zand kun je graven, je kunt bergen maken met zand en
in mul zand is het heerlijk vallen. Van steviger zand
gemengd
met water kun je prachtige bouwsels maken.
Het is verbazingwekkend dat kinderen zodra ze zand in
hun handen hebben ontzettend creatief en op zichzelf
kunnen spelen.
Onze huid beslaat bijna 95% van ons lijf en zand geeft
onze huid
zintuiglijke prikkels.
Een kind dat een verscheidenheid aan
natuurlijke materialen krijgt aangeboden zal dan ook het
gevoel,
zowel fysiek als emotioneel beter ontwikkelen.
Daarom zijn we blij op ’t Belhameltje over een
grote zandbakken te beschikken.

Willen jullie de kinderen regenlaarzen
meegeven? Zo kunnen we toch naar
buiten met droog weer en springen in
de plassen!

BAKED
FRESH

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.

AGENDA
Dinsdag
4 oktober:
Dierendag!
5 t/m 14 oktober:
Kinderboekenweek!
Zondag
30 oktober:
Wintertijd!

De in deze nieuwsbrief genoemde informatie is onder voorbehoud en ondergeschikt aan toekomstige (wets-)wijzigingen.
Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.

