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We gaan weer open!
Op 11 mei, na de meivakantie, gaan we met de kinderopvang weer open. We zijn druk bezig om de vereiste maatregelen te nemen, die noodzakelijk zijn om in het nieuwe normaal voor alle kinderen weer open te gaan. Met
name het halen en brengen van de kinderen zijn momenten op de dag die extra aandacht en inventiviteit van ons
vragen. In dit kader roepen wij ouders dan ook op om hun kinderen zoveel mogelijk alleen naar de opvang te brengen en dit ook te doen bij het ophalen.
Het is niet verboden dat opa en oma de kinderen halen of brengen naar opvang of school. Vraag je wel even af of
het voor opa en oma wel zo verstandig is om, met het oog op hun gezondheid, dit te doen. Misschien is het verstandig om tijdelijk voor een andere oplossing te kiezen.
Onze medewerksters hebben de afgelopen weken de kinderen enorm gemist en we kunnen ons voorstellen dat de
meeste ouders blij zijn dat de kinderen weer naar de opvang kunnen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kinderen van 4 jaar kunnen tijdens zomervakantie nog naar opvang

Uw kind kan dagopvang krijgen totdat hij voor het eerst naar de basisschool gaat. Is dat ná de zomervakantie? Dan
kan hij tijdens de vakantie nog steeds naar de dagopvang. De kinderopvangtoeslag wordt dan nog gewoon
doorbetaald.
Uw kind kan ook nog naar de dagopvang als hij bijvoorbeeld al 1 dag in de week naar de basisschool gaat om te
wennen.
Voorbeeld 1
Uw kind wordt op 1 augustus 4 jaar oud. Na de zomervakantie heeft hij zijn eerste schooldag. De hele
zomervakantie kan hij nog naar het kinderdagverblijf.
Voorbeeld 2
Uw kind wordt op 15 juni 4 jaar oud. Hij gaat in juni en juli, tot de zomervakantie, een dag in de week naar de
basisschool om te wennen. Na de zomervakantie gaat hij volledig naar school. De hele vakantie kan hij nog
dagopvang krijgen.
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Welkom op Tante Tuit:
Jalou!
Femke!
Siem!
Job!
Veel speel plezier!

Hieperdepiep Hoera, feest!
27 mei: Otis wordt 1 jaar!
Wij wensen je alvast een hele fijne
verjaardag!

De plantjes in onze moestuin groeien
goed met dit heerlijke weer!
Straks kunnen we genieten van o.a.
rucola sla, aardbeien, lente-ui,
bieslook en de mooie gekleurde
bloemen!

Lounge bank in tuin tante tuit
Tante tuit heeft nu ook een heerlijke lounge bank in de
tuin staan. Gemaakt van steigerhout heeft deze bank een
stoer maar vriendelijke uitstraling. We hopen natuurlijk
nog jaren veel ‘zitplezier’ te hebben van deze nieuwe
aanwinst. De pallets met kussens die eerst op de plek
stonden waar nu de bank staat hebben een ander plekje
in de tuin gekregen.
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Wij feliciteren:
Sara en Edwin met de geboorte van

Liam!
Wij wensen jullie veel geluk, liefde en
gezondheid toe!

Zonnebrandcrème
Nu de zon zich steeds vaker laat zien willen we ’s ochtends
ook graag snel naar buiten kunnen om te spelen. Zouden jullie daarom de kinderen al ingesmeerd bij Tante Tuit willen
brengen? Wij zorgen er voor dat de kinderen de rest van de
dag ingesmeerd worden. Hieronder een foto van de zonnebrandcrème waar wij mee smeren, mocht een kind allergisch
zijn voor deze zonnebrandcrème verzoeken wij jullie eigen
crème mee te geven.

Speelhuisje

De Belgische onderneming waarbij wij een
speelhuisje hadden besteld is spoorloos
verdwenen van internet (?)en telefonisch niet
meer bereikbaar. Gelukkig hadden we nog
geen aanbetaling gedaan! We gaan nu op
zoek naar een nieuwe leverancier.

Agenda
27 april t/m 8 mei
Meivakantie
Dinsdag 5 mei
Bevrijdingsdag
(Tante Tuit gesloten, één keer in de vijf jaar)

Dankjewel
De afgelopen weken hebben we heel veel
kaarten en cadeautjes gekregen van
ouders en buren als dank voor onze
noodopvang. We willen iedereen
hiervoor hartelijk bedanken!

Zondag 10 mei
Moederdag
Donderdag 21 mei
Hemelvaartsdag
(Tante Tuit gesloten)
Woensdag 27 mei
Otis jarig!
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