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De afgelopen periode. 

Het tweede kwartaal van 2017 is bijna als deze 

nieuwsbrief verschijnt. Ook in het 2
e
 kwartaal 

hebben we niet stil gezeten. Het bruiste weer van 

activiteiten binnen de locaties.  

De BSO locatie beleefde in deze periode  de 

meivakantie als één groot feest. Een compliment aan 

de organisatoren is hiervoor zeker op zijn plaats. 

Inmiddels zijn ze druk bezig aan de laatste details 

voor de zomervakantie en wij kunnen u vast 

verklappen dat er opnieuw een gevarieerd 

programma op stapel staat.  

Bij BSO het Schelfje liep het Groene Vingers 

project als rode draad door dit kwartaal. Verderop in 

deze nieuwsbrief komen we daar nog op terug. 

Binnen de KDV’s konden we een aantal nieuwe 

gezichten verwelkomen (waarvan sommige al een 

broertje of zusje op de opvang hadden), maar ook 

moesten we afscheid nemen van kinderen die 

overgaan naar school omdat ze inmiddels de 4 jarige 

leeftijd hebben bereikt.  

Voor sommige geldt het afscheid nog niet als 

definitief omdat we ze konden verwelkomen op de 

BSO.  

Als we straks het 2
e
 kwartaal afsluiten en een begin 

maken aan het 3
e
 kwartaal krijgen we ook te maken 

met de uitstroom van vakantiegangers. Niet alleen 

“onze”kinderen gaan op vakantie met hun ouders 

ook onze beroepskrachten gaan genieten van een 

paar vrije weken. 

Het kan in de komende periode dus voorkomen dat u 

(tijdelijk) een ander gezicht op de groep van uw kind 

tegen komt. Tevens kan er op dagen waarop de 

bezetting dit toelaat gekozen worden voor een 

samenvoegingen van groepen. 

De beroepskrachten hebben van de meeste ouders, 

tijdens hun inventarisatie, hun vakantieperiode door 

gekregen. Mocht u dit nog niet gedaan hebben meld 

uw (eventuele) vakantie dan tijdig op de groep van 

uw kind(eren) of via info@tantetheateam.nl  

Al met al hebben we weer genoeg stof voor weer 

een gevulde nieuwsbrief.   

mailto:info@tantetheateam.nl


“ BSO Mei-en zomervakantie 2017 “ 

Zoals gezegd hadden de BSO – 

coördinatoren voor de 

meivakantie een actief 

programma opgezet. Het thema 

Kunst en Cultuur bracht iedere 

dag weer nieuwe activiteiten te 

weeg. 

Het volledige programma staat nog op onze website, 

een hoogtepunt voor de kinderen was zeker het 

GlowGolf® Rotterdam De Kuip. Parkeren op de 

parkeerplaats van het mooiste stadion van Nederland 

en vervolgens golfen in het donker.   

Het thema voor de zomervakantie is “kleuren”  

 Het thema kleuren komt in alle 

dagelijkse dingen terug. Niet 

alleen eten we bij voorbeeld 

oranje dingen als oranje de 

dagkleur is maar ook de 

activiteiten hebben dan een oranjekleur. Bij rood 

gaan we bijvoorbeeld op bezoek bij een 

aardbeienkwekerij waar we o.a. zelf aardbeien 

mogen plukken.  

De coördinatoren zouden het ook leuk vinden als 

iedereen (zie hiervoor het vakantieprogramma op 

onze site) gekleed gaat in de kleur van de dag.  

Als er een regenboog dag is, is het advies om zoveel 

mogelijk kleuren aan te trekken. Dus twee 

verschillende kleur sokken is dan toegestaan! 

Let er ook op als we met water of grond gaan 

werken dat je extra kleding bij je hebt, maar ook 

zwemkleding voor als het warm wordt en we lekker 

met waterspelletjes aan de gang gaan is aan te raden. 

Het complete programma zal voor de vakantie op 

onze website 

(https://www.tantetheateam.nl/website/wp-

content/uploads/2012/06/ZOMERVAKANTIE2017

programma.pdf  ) geplaatst worden. 

BSO-activiteiten. 

Bij de BSO kijken we ook vast 

vooruit naar de periode na de 

grote vakantie. Er staat op de 

groepen weer leuk verrassende 

workshops op het programma, 

workshops met bekende en onbekende materialen.  

Als je BSO opvang hebt en je eventueel  een oude 

tandenborstel hebt, gooi deze dan niet weg!!!  

Na de vakantie gaan we hiermee  aan de slag en zal 

je versteld staan wat je daar van kunt maken. Geen 

oude tandenborstel voorradig? geen probleem wij 

sparen mee en hopen er straks  genoeg te hebben.  

Inleveren kan op alle groepen.  

Het groene vingers project van 

BSO het Schelfje (’s Gravendeel). 

Net voor de grote vakantie hebben 

we op BSO het Schelfje het project 

“Groene vingers” afgesloten. 

 

Alle kinderen die deelnemen aan de BSO kregen een 

reeds voor gekweekte orchidee mee naar huis om 

hem thuis te verzorgen.  

 

Er waren een aantal zeer fraaie resultaten. Voor 

Marijn (die 1
e
 werd), Kai en Emma (2

e
 en 3

e
) leverde 

het net voor de vakantie een leuk prijsje op.  

Iedereen mag zijn of haar orchidee natuurlijk houden 

en voor diegene die nog geen bloemen in hun 

orchidee hebben gekregen één advies; 

Geef niet zo maar op, soms duurt het even voor de 

orchidee zich helemaal op zijn gemak voelt. Als het 

eenmaal zover is dan zul je zien komen er 

waarschijnlijk ook bij jullie 

bloemen aan de plant. 

Mentorschap bij de BSO-

locaties 

Enige tijd geleden zijn we op onze 

BSO locaties van start gegaan aan 

het implementeren van het mentorschap. 

Inmiddels zijn we gevorderd tot de tweede fase  

waarin we het mentorschap hebben 

geïmplementeerd in de groepen. 
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Dit houd in dat er voor elk BSO kind een mentor  is 

toegewezen. Die  niet alleen uw aanspreekpunt is bij 

vragen of overleg maar tevens is deze beroepskracht 

actief bezig om de kinderen die haar toebedeeld zijn 

te stimuleren op alle gebieden en te monitoren zodat 

er een onderbouwd gestuurd platvorm komt om elk 

kind afzonderlijk zijn/ haar beleefwereld te 

stimuleren en begeleiden. 

Als u vragen heeft over wie de mentor is van uw 

kind (indien u het nog niet weet) kunt u terecht bij 

de beroepskrachten op de groep van uw kind(eren). 

 Ouder Klankbord groep  

Reeds een aantal malen deden wij 

een oproep voor onze ouder 

klankbord groep. Nog steeds zijn niet 

alle vacatures opgevuld. Zo kunnen we nog voor alle 

locaties ouders gebruiken.   

Schroom dus niet, meld u aan………. 

Samen meepraten in het belang van uw en andermans 

kinderen! 

Visite van……. 

Op 2 donderdagen 

achter elkaar kregen we 

op de KDV’s (Tante 

Riet en Tante Marlie) bezoek van de fotograaf.  

 

Net als vorig jaar  kwam de fotograaf van Fototrends 

Fotografie langs om de kinderen op de digitale plaat 

vast te leggen.  

 

Middels een inlogcode die via het schrijven van de 

fotograaf was toegezonden aan alle ouders, kunt u 

het eindresultaat bewonderen en eventueel een 

bestelling doen. 

 
Buiten speelweer 

Het is inmiddels 

heerlijk buiten 

spelen en we hopen 

natuurlijk dat we 

ook de komende weken nog volop kunnen genieten 

van dit fraaie weer. 

Wij zorgen voor zonnebrandmiddelen, genoeg te 

drinken, waterijsjes, handdoeken, enz. tevens zorgen 

wij ervoor dat we verantwoord met de zon omgaan.  

Op de momenten waar de zon het felst is blijven we 

er uit  door bijvoorbeeld de schaduw of koelere 

plaatsen op te zoeken. 

Wij vragen u om met dit zomers weertje, 

zwemkleding mee te nemen, of een ander stel 

kleding dat nat of vies mag worden. (water en zand 

is een leuke combi voor de kids) 

Een zonnebril of petje is ook fijn. (handdoek is niet 

nodig die hebben we op alle locaties.)  

 “Openingstijden”-

directiemededeling. 

Al onze locaties gaan, zoals 

bekend mag zijn om, 07.00.uur  

open.  Wij verzoeken u met 

klem hier rekening mee te 

houden.  

De beroepskrachten moeten namelijk voor  de 

locatie open gaat de gelegenheid krijgen om de dag 

voor te bereiden o.a. door het uitzetten van de 

alarmering, lichten aan, inlezen van de belangrijke 

gegevens (doorgeefschrift), bedjes nakijken en of 

kaartjes klaar hangen, jufhulp vermelden enzo, 

Deze handelingen kunnen moeilijker plaats vinden 

als er kinderen zijn die aandacht en toezicht vragen. 

Zij willen graag de zorg op een goede manier starten 

aan het begin van de dag. Door dat er steeds meer 

ouders steeds eerder komen (en aankloppen om naar 

binnen te kunnen) is een goede voorbereiden niet 

altijd haalbaar.  Wij vragen hier rekening mee te 

houden zodat de opvangkwaliteit blijf zoals bedoelt. 

Ook v.w.b. de ophaal/sluitingstijd merken we op de 

locaties een uitloop die niet wenselijk is voor onze 

beroepskrachten. 

Het ophalen aan het eind van een dag 

kan soms erg uitlopen , bij een 

calamiteit hebben we alle begrip  daar 

wordt  altijd op geanticipeerd. Echter 

regulieren eind tijd wordt met regelmaat ruim 

overschreden dit is voor uw kind niet fijn, maar 

geeft ook onrust en een haastige overdracht.  

Onze beroepskrachten moeten bij 

het sluiten ook bepaalde 

handelingen verrichten voor zij naar 

huis kunnen daardoor schuift ook 



hun eind tijd op. Graag begrip hier voor.       

Giraffe legt het af. 

Na onze verhuizing met KDV Tante Riet sierde een 

GiGa Giraffe de gevel van de Eendracht. Helaas was 

deze niet bestand tegen vandalisme en 

weersinvloeden. Inmiddels is de gevel Giraffe loos, 

wordt er druk nagedacht over een bord wat beter 

bestand is tegen eerder genoemde invloeden. 

Babygroep Tante Marlie 

Nadat wij enige tijd 

geleden besloten hebben 

om de babygroep bij 

Tante Marlie, vanwege groepsgrote,  samen te 

voegen met de peutergroep, zijn we verheugd u te 

kunnen melden dat door een aantal nieuwe 

aanmeldingen het mogelijk is om op dinsdag en 

donderdag weer een zelfstandige babygroep te laten 

functioneren. 

 “Nieuwe beroepskracht JISKA”. 

Mijn naam is Jiska Sluijter, 36 

jaar en woonachtig in 

Numansdorp. 

Ik ben alleenstaand moeder van 

een zoontje van 8 jaar. 

Na mijn opleiding SPW 4 heb ik 

vanaf Mei 2000 t/m Juni 2013 in de kinderopvang 

gewerkt, hierna een onderbreking in de ouderenzorg 

en nu weer terug in de kinderopvang. 

 Naast mijn werk heb ik ook aardig wat hobby’s: 

hardlopen, mountainbike, fitness, lezen en lekker 

bezig zijn met mijn zoontje. 

Groet Jiska 

Personeel. 

Op de locatie Tante 

Riet en de Hitsert 

hebben ze het 

allemaal wel 

meegekregen.  

 

Beroepskracht Suzanne is vrijdag 19 mei jl. in het 

huwelijk getreden met haar Micheal. Het was een 

stralende dag voor het bruidspaar dat na het 

huwelijk, samen met hun dochter, nog kon genieten 

van een prachtige huwelijksreis. 

Onze invalkracht Samantha Tuk heeft inmiddels 

besloten een andere betrekking te aanvaarden. 

 

 

Samenwerking ketenpartners. 

Naast samenwerking met branche gerelateerde 

partners, werken wij ook samen met zgn. 

ketenpartners. 

Bedrijven en organisaties die op enige wijze 

gerelateerd (kunnen) zijn met onze doelgroep, waar 

u als ouders uw voordeel mee zou kunnen doen. 

Wij als organisaties proberen elkaar aan te vullen, te 

versterken en/of gebruik te maken van elkaars 

kennis of activiteiten.  

Regelmatig werken wij samen met de ketenpartners 

tijdens bijeenkomsten en/of informatiemarkten. 

In deze nieuwsbrief stellen wij er een paar aan u 

voor. 

Kraamcentrum DAT 

 
Biedt kraam- en thuiszorg en uitleen van 

benodigdheden. 

https://www.tantetheateam.nl/website/wp-content/uploads/2012/06/websitejpg1.jpg


Vestigingen in westelijk Brabant, Zuid-Holland en 

Zeeland. 

Contactpersoon voor de Hoekschewaard; 

Christa Rüter. 

Tel 078-6760676 of 06-34890135 

 

 Klassiek Homeopathie 

Ank Wichers en Marjan van Rookhuizen hebben 

beide een opleiding tot klassiek homeopaat 

afgerond. Zij hebben nu ieder hun eigen praktijk. 

Hiervoor delen zij gezamenlijk een praktijk ruimte 

in Oud-Beijerland. 

 

Zij zijn aangesloten bij de beroepsvereniging 

NVKH. 

 

D.m.v. een eenvoudige vragenlijst kunt u voor u zelf 

bepalen of homeopathie u of uw gezinsleden een 

optie kan zijn. Zelfs in combinatie met de reguliere 

gezondheidszorg is homeopathie een denkbare 

aanvulling.  

 

Indien u nieuwsgierig geworden bent, u kunt een 

dergelijke vragenlijst bij hen of ons aanvragen of 

een bezoek brengen aan hun website. 

 

Samenwerking  
For You magazine 
(Hoekschewaard) 
 

Rond de tijd dat deze nieuwsbrief verschijnt zal ook 

de eerste van vier edities van het For You magazine 

verschijnen waaraan TT-Team een bijdrage zal 

leveren. 

 

Dit gratis magazine, wat te vinden is bij tal van 

supermarkten (met name bij AH/Etos), medische 

praktijken en ziekenhuizen, heeft steeds een rode 

draad als thema uitgaven.  

 

In de eerste uitgave staat gezonde voeding en 

bewegen centraal. Wij hebben hierin meegewerkt 

door een kijkje te geven in onze manier van gezonde 

voeding en bewegen. 
 

TOT SLOT! 

In onze vorige nieuwsbrief sloten wij af met de 

berichtgeving vanuit de overheid dat er weer tal 

van veranderingen op stapel stonden. 

De tijd achterhaald soms de werkelijkheid want 

inmiddels heeft minister Asscher een deel van 

deze veranderingen een jaar voor zich 

uitgeschoven. Niet 1 januari 2018 worden er 

nieuwe regels voor baby’s ingevoerd maar 

voorlopig zijn deze doorgeschoven naar 1 januari 

2019. 

Veel zal ook wel af hangen van de thans lopende 

kabinetsformatie. Andere partijen leggen soms 

andere accenten. 

Voor wie steeds op de hoogte wil blijven van het 

wel en wee van wat er gebeurd op de diverse 

locaties, volg ons op……… 

 

 www.twitter.com/kotantethea 

 

www.facebook.com/kotantethea 

http://www.twitter.com/kotantethea
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