
 

Februari… 

In Februari verwelkomen we Nienke, Julie en 
Revi, ook vieren we Valentijnsdag! 
 
We zijn druk bezig geweest met het thema “Mijn 
familie en ik” en de Nationale Voorleesdagen 
hebben plaats gevonden. 
 
In deze nieuwsbrief blikken we terug op de 
afgelopen maand! 
 

 Veel lees- en kijk plezier! 
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Welkom op Tante Tuit: 

Nienke! 

Julie! 

Revi! 

Veel speel plezier! 

 
Hieperdepiep Hoera, feest op Tante Tuit: 

15 februari is Nienke jarig!  



 

 

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

Tante Tuit nieuws – pagina 2 

Ieder kind is een kunstenaar 

Knutselen is vaak één van de favoriete be-
zigheden van kinderen. Lekker aan de slag 
met water, zand, verf of modder. Creatief 
bezig zijn is bovendien goed voor de ont-
wikkeling.  

Kinderen ontwikkelen hun verstand,  
cognitieve vermogens en emoties beter als 
zij creatief zijn. Het biedt de mogelijkheid 
om naast plezier te maken, overtollige ener-
gie kwijt te raken, vaardigheden te oefenen, 
emoties kwijt te raken of grip te krijgen op 
de werkelijkheid. Knutselen is goed!   

Het gaat niet om het resultaat, het proces is 

hierbij belangrijker dan het resultaat, 

procesgericht knutselen noemen we dat.  
 

Regelmatig muzikale fruitmand op tante tuit! 

Ieder kinderdagverblijf droomt ervan; een medewerkster die gitaar of piano speelt en samen met de kindertjes 
liedjes kan zingen of zelf een vrolijk kinderliedje ten gehore brengen. Maar omdat de opleiding Pedagogisch 
Medewerker geen (verplicht) keuzevak kent waar de studenten leren een instrument te bespelen, ben je af-
hankelijk van een medewerker die toevallig dit als hobby heeft. 

Bij tante tuit hebben we dit geluk want onze stagiaire Joy heeft gitaarspelen als hobby en vindt het zelf ook 
heel leuk om dit snaarinstrument mee te nemen naar de locatie om samen met de kindertjes muziek te maken. 
Hier zijn we natuurlijk heel blij mee en we zien de kleintjes hier in volle teugen van genieten. Zeker in de afge-
lopen periode van sinterklaas en kerst, gezellig bij de open haard, brengt de huiselijke sfeer die we zo belang-
rijk vinden. 

Gelukkig blijft onze stagiaire nog een groot deel van dit jaar bij ons en hebben we de radio niet nodig want er 
gaat niets boven livemuziek. 
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Vol verwachting klopt ons hart..  

De eerste week van februari is het dan zover, ons buitenspeelhuisje wordt dan geleverd. Het transport 
komt helemaal vanuit België, waar het speelhuisje speciaal voor tante tuit is gemaakt. Dit ‘speeltoestel’ zal 
zeker een  ‘eyecatcher’ worden, maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat de kinderen van tante tuit hier 
straks heerlijk hun fantasie de vrije loop kunnen laten gaan.  De ene keer is het een huisje waar ze wonen 
en de andere keer een poffertjeskraam, waar  de één de poffertjes bakt en de ander de poffertjes komt 
opeten.  

In de volgende nieuwsbrief zullen we natuurlijk volop aandacht besteden aan de plaatsing en de eerste 
speelmomenten in het huisje. Nog een paar nachtjes slapen en de tuin van tante tuit heeft er een nieuwe 
attractie bij! 
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Even voorstellen… 
 
Mijn naam is Maartje Heinen, ik ben 24 jaar oud 

en ik woon in Borculo. In 2016 heb ik de 

opleiding pedagogisch medewerker 

kinderopvang 4 afgerond. Vanaf februari zullen 

jullie mij in ieder geval elke maandag zien bij 

Tante Tuit. Het werken met kinderen geeft mij 

veel voldoening en plezier, kinderen op die 

leeftijd zijn nog zo puur en onbevangen en daar 

kan ik ontzettend van genieten.  

Ik heb er heel veel zin in!      

            

10 minuten gesprekken  

In 2020 krijgen de 10 minutengesprekken een 
andere tijdsplanning. Niet meer collectief in 
de maand oktober, maar nu individueel ge-
pland rondom de verjaardag van uw kind. De 
mentor van uw kind blijft degene die met u 
deze gesprekken voert.  

 

 



 

Beide kanten!  

De ene keer is het een bruggetje, waar je tegenaan kan klau-
teren en omgekeerd kun je er lekker in ‘wiebelen’.  Ons 
nieuwe speeltoestel voor binnen heeft meerdere functies en 
dat is leuk  én leerzaam voor de kinderen.  

“Een kind dat iets bereikt door zelfstandig te experimenteren 
verwerft een heel andere kennis, dan een kind dat een kant 
en klare oplossing krijgt aangeboden.”  

Emmi Pikler 

  

   

Agenda 

Februari 

Thema muziek/Lente 

Vrijdag 14 februari 

Valentijnsdag  

Maandag 24 feb t/m vrijdag 28 feb 

Voorjaarsvakantie 

 

 

                  

 

 

Poppenhuis voor tante tuit  

Tante tuit heeft nu ook een heel mooi houten poppenhuis voor de iets grotere kinderen om mee te spelen. 
Alleen of met z’n tweetjes fantaseren hoe het huisje wordt ingericht. Waar komt de badkamer, op de begane 
grond of de verdieping? En waar gaan we de eettafel neerzetten.   

Houten speelgoed bestaat trouwens al eeuwen, maar sinds de 20e eeuw is plastic speelgoed onze samenle-
ving binnengedrongen. Tante tuit ijvert voor houten speelgoed! Waarom? Hier vijf redenen waarom tante 
voor houten speelgoed kiest.  

1. Houten speelgoed is ecologisch  

Houten speelgoed gaat niet alleen jaren mee, ook de productie is doorgaans een pak duurzamer dan die van 
plastic. Met een mooi stuk houten speelgoed geef je een boom een 2e leven.   

2. Houten speelgoed is duurzaam  

Een ander groot voordeel aan houten speelgoed is dan ook de duurzaamheid. Daar waar je eigen kindje speelt 
met de houten treinset van opa, belandt plastieken speelgoed al snel op de afvalberg.   

3. Houten speelgoed stimuleert de verbeelding van je kindje  

Hout is een natuurlijk materiaal dat jouw lichaamstemperatuur aanneemt zodat het lekker warm aanvoelt. De 
geur, de textuur, het gewicht en het geluid van hout stimuleert de ontwikkeling van de zintuigen. Eenvoudig 
houten speelgoed is vaak niet tot in het allerkleinste detail afgewerkt, wat de fantasie en de creativiteit van je 
kindje stimuleert.   

4. Houten speelgoed is veilig  

We willen allemaal dat onze kindjes naar hartenlust kunnen spelen, maar het moet wel veilig blijven. Ook 
daarom is houten speelgoed een prima keuze  

5. Houten speelgoed is tijdloos  

Blokken, een schommelpaard, een houten fietsje, een poppenhuis... Deze klassiekers ken je ongetwijfeld nog 
uit je eigen kindertijd. Het is het soort speelgoed waar wij ook mee speelden. En onze ouders.   
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