
November… 

In November verwelkomen we Zoë en Vik, en 
vieren we de verjaardag van Thore! 
 
In deze nieuwsbrief blikken we terug op de 
afgelopen maand! We zijn druk bezig geweest 
met het thema herfst en hebben een promotie 
filmpje voor Tante Tuit mogen maken! 
 
Veel lees- en kijk plezier… 
 

                                                                                                             

Open dag nieuwe locatie,  Juffrouw Bellefleur             

Op zaterdag 5 oktober jongstleden werd op het kinderdagverblijf Juffrouw Bellefleur een open dag gehou-
den. De belangstelling voor deze nieuwe voorziening in de oude pastorie van Beltrum was overweldigend. 
Niet alleen aanstaande ouders en toekomstige klanten kwamen een kijkje nemen, maar ook veel oudere 
inwoners uit het dorp, die dit gebouw nog kennen uit de tijd dat het daadwerkelijk nog als pastorie in ge-
bruik was. De jongere inwoners van dit dorp hebben dit niet meer meegemaakt en kennen het karakteris-
tieke pand als de voormalige dierenartsenpraktijk. Nadat de dierenartsen naar een nieuwe locatie in Bel-
trum waren verhuisd, kwam de pastorie weer voor verhuur beschikbaar. Na een grondige verbouwing, die 
noodzakelijk was om het pand geschikt te maken voor professionele kinderopvang, kan hier nu een klein-
schalig kinderdagverblijf van start gaan onder de naam Juffrouw Bellefleur. Een huiselijke sfeer met een 
klein team van vaste medewerksters vormen hier de basis van een kleinschalige voorziening. 

We wensen Manon, Maartje en Jolien heeft veel succes met de opstart van deze nieuwe mooie locatie! 
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Welkom op Tante Tuit:  

Zoë! 

Vik! 

Veel speel plezier!  

 

 Hieperdepiep Hoera, feest op Tante Tuit: 

4 November wordt Thore 1 jaar! 
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Oudercommissielid Anne Groot Wassink 

stelt zich voor… 

Mijn naam is Anne Groot Wassink. Ik woon samen met Eric en onze 

dochter Emma in Eibergen. In het dagelijks leven werk ik als medisch 

secretaresse. Emma is op woensdag en vrijdag bij Tante Tuit. Ze gaat 

er met ontzettend veel plezier naartoe.  

Een hele mooie leef, leer-en speelomgeving met Maud en Denise als 

twee super leuke, lieve, spontane en creatieve leidsters. We laten 

onze dochter met een gerust hart bij hen achter. Dat is een heel fijn 

gevoel.  

 

De reden dat ik mij aangemeld heb bij de oudercommissie is dat ik 

graag betrokken ben bij de plek waar Emma een deel van haar tijd 

doorbrengt. Ik vind het belangrijk om de meningen en de wensen 

van ouders bespreekbaar te maken en te kijken aan welke wensen 

we kunnen voldoen. Mocht je vragen hebben laat het me weten. 

 

Oudercommissielid Jan-Willem Kluivers 

stelt zich voor… 

Samen met Inge en onze zoon Lasse (juni 2019)  wonen we al vrijwel 

ons hele leven in Eibergen en zijn niet van plan hier ooit nog weg te 

gaan. Hoewel ik beken dat de keus van tevoren voor Tante Tuit met 

name van Inge kwam, ben ik er zelf nu ook extreem enthousiast 

over. Echt een vertrouwde, ruime huiselijke omgeving met alle 

moderne gemakken, ik zou er zelf als baby ook dolgraag m’n dagen 

willen doorbrengen.  

Helaas ligt die tijd al even achter me…om toch nog een beetje dat 

gevoel te houden zit ik in de oudercommissie: om ervoor te zorgen 

dat Lasse en alle andere kinderen ook de komende jaren in alle 

veiligheid, een schaafwondje of blauwe plek moet soms kunnen 

uiteraard, liefdevol hun leven kunnen beginnen bij Tante Tuit.  

 

 



  

  

 

   

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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Tante Tuit op Zwangerschapsbeurs in Eibergen 

Weten waar je moet zijn als je hulp nodig hebt en er ook een gezicht bij hebben. Dat is het doel van de zwan-
ger- en ouderschapsbeurs die zondag 13 oktober in het Muldershuis in Eibergen werd gehouden. Tante Tuit 
was één van de standhouders met Maud en Kim als vertegenwoordigers. 

Grote belangstelling 

Een dergelijke beurs was en is er nog niet in het oosten des lands. Mogelijk verklaart dat de grote belangstelling 
van standhouders. Er deden er dit jaar bijna twee keer zo veel mee als de vorige keer De beurs is met name 
voor kleine regionale ondernemers, zoals tante tuit. 

Behalve stands is er dit jaar ook een programma met activiteiten en lezingen. De beurs is Kim en Maud goed 
bevallen. Behalve de strategische plek bij de ingang, zorgde ook een grote banner bij de ingang dat mensen let-
terlijk niet om ons heen konden. Door mensen ook actief aan te spreken, volgden er talrijke kennismakingsge-
sprekken waaruit ook afspraken voor rondleidingen volgden. 

   

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Samenwerking Sjoukje Geelink en Tante Tuit en Juffrouw Bellefleur. 

Yes! Een supertoffe samenwerking tussen Sjoukje Geelink, fotograaf onder de naam LO en CO fotografie en 
Tante Tuit en Juffrouw Bellefleur. 

Schrijf jij jullie kind(eren) in bij 1 van de twee vestigingen, dan ontvang jij een tegoedbon van €50,- van LOenCO 
fotografie voor een fotoshoot naar keuze*. En geloof ons, dit wil jij!! 

Sjoukje staat voor less is more, puur, lichte maar warme kleuren. Rust en eenvoud. Zij ontvangt haar klanten 
thuis in de “thuis-studio” of op locatie, dit kan eop een buitenlocatie of bij jullie thuis zijn. www.loenco.nl / 
sjoukje@loenco.nl www.facebook.com/loenco.fotografie www.instagram.com/loenco.fotografie 

Interesse? Informeer dan bij Kim of Maud naar de mogelijkheden. 

*m.u.v. minishoots 

 

 

 



   

Agenda 

November  

Thema Sinterklaas! 

Maandag 4 november: 

Hieperdepiep Hoera 

Thore jarig! 

 

 

 

 

  

Waarom het geweldig is om een november-baby te krijgen … 

Natuurlijk, je hebt het niet voor het uitkiezen en een baby krijgen is altijd geweldig. Maar er zitten wel érg 
leuke voordelen aan als je in november bevalt of in deze maand bent geboren. Deze bijvoorbeeld.  

Voor alle drukte  

In november verheugen we ons op de naderende feestdagen en hangt er al een bijzondere sfeer, maar we 
zijn nog niet half overspannen van al het shoppen, koken en sociaal doen.   

De leukste spullen  

Omdat de feestdagen eraan komen, puilen de winkels bovendien uit van de leuke spullen en nieuwste 
gadgets. Grote kans dus dat je de meest fantastische kraamcadeaus krijgt.  

Papa thuis  

Ook fijn: je partner heeft in december veel dagen vrij. Hij hoeft dan minder vakantiedagen op te nemen 
om lekker thuis te zijn bij jou en jullie baby (en kan de boel vaker van je overnemen, zodat jij kan slapen).  

 Sterrenbeeld  

Wordt je kind geboren voor 22 november, dan is hij een Schorpioen en anders een Boogschutter. Aan 
beide tekens worden mooie eigenschappen toegedicht, zoals een sterke wilskracht, nieuwsgierigheid en 
het zijn energieke types.  

 Welterusten  

Uit onderzoek is gebleken dat zowel dieren als mensen lekkerder slapen in de wintermaanden. Dit geldt 
dus ook voor baby’s. En laat het nou bijna winter zijn.  
 

Antislip sokken of sloffen 

Nu het weer herfst is en er steeds meer regenachtige dagen komen, willen wij jullie vragen om antislipsokken of an-
tislipsloffen mee te nemen naar Tante Tuit. De schoenen mogen dus bij binnenkomst uit en bij de jasjes worden 
neer gezet. Voor ouder(s)/verzorger(s) hebben wij de blauwe oversloffen, mocht je natte schoenen hebben gelieve 
deze aan te trekken zodat de vloeren waar de kinderen op spelen schoon blijven. Dank jullie wel! 
 

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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