Nieuwsbrief
TT-Teams

Samen meepraten in het belang van uw en
andermans kinderen!

Kerst-en oud/Nieuwjaar periode

Oktober 2016

Zoals bekend zijn wij de periode tussen kerst
en oud/nieuw gesloten.

Inhoudsopgave
BSO herfstvakantie 2016, OKG oproep,
Kerst-en Oud/Nieuwjaar periode,
personeel en verhuizing Tante Riet.
DGJ op bezoek bij Tante Marlie
Wintertijd

De week tussen kerst en oud-en nieuw is ook niet
meegenomen in het jaartarief. U als ouder kunt
apart kiezen om deze periode te laten opnemen
in hun pakket of voor deze periode extra dagen in
te kopen.

Ruilboekenproject

Kidsdagdelen kunnen niet ingezet worden in de
periode tussen kerst en oud-en nieuwjaar

Nieuwe tarieven 2017

BELANGRIJK!!!

Bereikbaarheid 1 en 2
Tot slot
“ BSO HERFST 2016 “
Het BSO- coördinatieteam
had een interessant
vakantieprogramma
samengesteld.
Het herfstvakantie thema
was “Beroepen”.
Een korte terugblik vind u op onze web-site
onder het kopje “Nieuws”..

Ouder Klankbord groep
Na onze oproep vorige week
hebben zich tot onze vreugde
enkele ouders gemeld die
belangstellend zijn in het
lidmaatschap van de
OKG’s.
Graag willen we op alle
locaties weer een OKG,
dus hopen we dat, na
enige bedenktijd, er nog
meer onder u zijn die zich willen aanmelden.
Schroom dus niet, meld u aan……….

Indien u deze dagen apart wil afnemen, dan kunt
u tot uiterlijk 19 november a.s. dit aangeven via
info@tantetheateam.nl
PERSONEEL
In onze vorige nieuwsbrief maakte we melding van
het feit dat het zwangerschapsverlof van
beroepskracht Mariska aanstaande was. Inmiddels
kunnen wij u melden dat op 13 oktober jl. zij
moeder is geworden van haar 2e zoon Vince
genaamd. Vanaf deze plaats feliciteren we haar van
harte met deze kleine broer van Boaz.
Inmiddels is haar plaats binnen TT-Team HWO
vervangen door beroepskracht Lianne.
Locatie Tante Riet ZuidBeijerland verhuisd.
Na 10 jaar onderdak
gehad te hebben in
boerderij Dorpzigt, het
multifunctionele centrum
in Zuid-Beijerland, is KDV
Tante Riet op 24 oktober
jl verhuisd naar Johan Berkstraat 31. Daar heeft
het kinderdagverblijf haar intrek genomen bij obs
de Eendragt.
Op deze locatie was al enige tijd onze BSO de
Hitsert gevestigd, zodat kinder-en buitenschoolse

opvang weer gezamenlijk op hetzelfde adres
gehuisvest zijn.
De verhuizing heeft, zoals we dat reeds eerder via
de mail vermeld hebben, twee nummer
wijzigingen ondergaan.
Het LRKP (Landelijk register Kinder-en
Peuteropvang)nummer is gewijzigd in
856602383.
Het telefoonnummer op de nieuwe locatie is 0612138177 geworden. Heeft u iets door te geven
kan dit ook via WhatsApp op dit nummer.

De moeilijke in slaper
Is uw kind een typisch avondmens en is het niet naar
bed te krijgen? En blijft het vervolgens 's ochtends te
lang liggen? Dan hebben we de volgende tips voor
je:


ingaat de bedtijd van het kind elke dag met 5 à
10 minuten te vervroegen. Op deze manier is er
een kans dat je kind 's ochtends makkelijker
wakker wordt. Je verlegt op deze manier het
slaapschema een beetje.


Locatie Tante Marlie ontvang bezoek van de DGJ.
Op 22 augustus jl. bracht de
DGJ (vh GGD) weer het
jaarlijkse inspectie bezoek
aan de locatie Tante Marlie in
Strijen.
Op onze web-site vind u bij EXTRA/downloads
het rapportverslag van de DGJ.
U kunt ook deze link gebruiken;

Probeer een paar dagen voordat de wintertijd

Een lichtwekker kan het kind helpen
makkelijker op te staan. 's Ochtends verlicht een
lichtwekker de kamer alsof de zon opkomt.
Daardoor wordt je kind op rustig en op een
natuurlijke manier wakker.

De vroege vogel
Heeft jouw kind helemaal geen moeite om in slaap
te komen, maar staat hij of zij 's ochtends veel te
vroeg op, dan heb je wellicht iets aan deze tips:


Probeer een paar dagen voordat de wintertijd

https://www.tantetheateam.nl/website/wpcontent/uploads/2016/10/DEFINITIEFInspectierapport-KDV-Tante-Marlie.pdf

ingaat de bedtijd van het kind elke dag zo'n 5 à

Vanaf deze plaats een compliment voor de
beroepskrachten voor de goede zorg die zij al een
aantal jaren bieden op deze locatie.

kind wat langer uitslaapt.

10 minuten later te maken. Op deze manier
verleg je het slaapschema en kan het zijn dat je


plaatsvinden kan ook helpen. Zo pas je de
gehele biologische klok van het kind aan.

WINTERTIJD…BRRRRRRRRRRRRRRRRR!
Dit weekend is het weer
zover: de klok gaat een
uur terug. Een uur extra
slaap is voor ons fijn,
maar voor je kind iets
minder. Hoe zorg je
ervoor dat het slaapritme
van je kind niet
verstoord wordt? Wij
hebben wat tips op een
rijtje gezet.
Ochtendkinderen die normaal om 7 uur naast hun
bed staan zullen nu om 6 uur al wakker worden.
Avondkinderen zullen juist nog moeilijker in slaap
komen en 's ochtends niet wakker te krijgen zijn. Dit
willen we natuurlijk niet, maar wat doen we er
tegen?

De maaltijden een paar minuten later laten



Donkere gordijnen aanschaffen kan ook de
oplossing zijn. Het kind wordt vaak wakker
omdat het licht wordt in zijn kamer, maar met
goede gordijnen kan je het langer donker
houden.

Algemene tips
We hebben ook nog wat algemene tips op een rijtje
gezet om ervoor te zorgen dat je kinderen voldoende
zullen slapen:


Doe geen intensieve dingen voor het slapen.
Denk aan spelletjes spelen of computeren. Hier
wordt het kind alleen maar heel erg actief van.



Zorg altijd voor een goed ontbijt. Het ontbijt
geeft veel energie waardoor ze de dag goed

kunnen beginnen en minder last hebben van
vermoeidheid.






Niet alleen hebben we zo elke keer andere
boeken staan, maar stimuleren we het lezen/
voorlezen en de taal en interactie momenten.

Vermijd frisdank of andere suikers voor het
slapen gaan. Ook hier krijgen kinderen heel veel
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energie van.

In de loop van de maand november zullen wij u
de voor 2017 vastgestelde tarieven presenteren.
U ontvangt dan ook een nieuwe uitdraai met een
instemmingsexemplaar welke ondertekend
retour moet naar de administratie.

Hoe moeilijk je kind ook slaapt, je kan niks

dwingen. Wil je kind niet naar bed toe, spreek dan af
dat het rustig in bed nog wat mag lezen of spelen.
Doe dit ook als je kind een vroege vogel is: spreek af
dat het nog een tijdje rustig in bed blijft liggen als
het wakker wordt. Op deze manier went je kind toch

Het hoe en wat precies zullen wij u t.z.t. laten
weten, de beroepskrachten op de locaties zullen
hierin zeker een rol spelen.

aan het bed en rust het meer uit dan wanneer het in
de woonkamer blijft zitten of vroeg de slaapkamer
verlaat.


Bron: RTLNieuws.
Bereikbaarheid .
Door de verhuizing van de locatie KDV Tante Riet
heeft deze locatie een nieuw telefoonnummer
gekregen.

Op de locatie’s in Zuid-Beijerland is na de
verhuizing het Ruilboeken project weer nieuw leven
in geblazen. In de hal van de school, bij onze
vooringang, staat een kast met boeken die geruild
mogen worden.

Op dit nummer 06- 12138177 zit niet alleen SMS
maar ook voicemail en WhatsApp
mogelijkheden.
U kunt de locatie dus op diverse
manieren bereiken.
Bereikbaarheid (2)









Ruilboeken, mogen zo vaak kinderen dit
willen geruild worden.
Hoe?? Je neemt een boek van thuis mee (je ruil
boek) deze zet je in de kast en je mag dan een
boek uitkiezen welke jij leuk vind dat is dan jou
boek (je hebt geruild).
Het maakt in deze ruil niet uit op welke school
je zit het. Het idee is dat iedereen thuis boeken
heeft die niet of nauwelijks meer gelezen
worden, deze kan/mag ruilen.
Deze boeken willen we een tweede kans geven
in/op onze zwerfboeken kast.
Hoe vaak?? Wanneer jij dat wil mag je ruilen,
maar alleen als je een kinderboek inruilt!!! .
Voorwaarde zijn simpel het boek wat je inruilt
moet geschikt zijn voor een kind, heel zijn, niet
vies en niet oud of vergeeld. De kast is alleen
om te ruilen, niet om in de ruimte of op school te
kunnen lezen. Daar heeft de school en de BSO
andere boeken voor beschikbaar.

Soms gebeurd het dat ouders ’s morgen in alle
vroegte (soms zelfs voor 7 uur) of tegen ophaaltijd
naar kantoor bellen om iets door te geven.
Daarom het verzoek de tijden voor kantoor in de
gaten te houden en buiten deze tijden rechtstreeks te
bellen met de locaties.
Waar zijn zij te bereiken:
KDV Tante Riet (Zuid-Beijerland) 06-12138177
BSO “de Hitsert” (Zuid-Beijerland) 06-83718277
KDV Tante Marlie (Strijen) 078-6742222
BSO” Het Schelfje” (Gravendeel) 06-48110757

De gegevens voor kantoor zijn;

TOT SLOT!

Postadres
Kinderopvang TT-team bv.
p/a Lisztplein 8
3261 JS Oud-Beijerland

Afdeling P&O/Administratie
Telefonisch 0186-623384
bereikbaar maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur

We naderen met rassé schreden wat sommige de
leukste tijd van het jaar vinden. Anderen gruwelen
van kaarsen, kerstboom, pakjesavond en wat al niet
meer. Maar samen kunnen we er iets van maken
want….

en tussen 13.30 tot 17.00 uur

Vriendelijkheid is de meest economische
levenshouding. Je verspilt geen energie aan
wantrouwen, zorgen, afkeer of manipulatie.

BSO Herfstvakantie.

NAMENS DE DIRECTIE EN DE
BEROEPSKRACHTEN

De herfstvakantie hebben we
inmiddels weer achter ons.
Thema van de Herfstvakantie
was “BEROEPEN”. Niet alleen
was het leuk om op bezoek te
gaan bij een tandartsenpraktijk,
de groenteboer en een grote
modezaak maar ook het bezoek
van een gevangenisbewaarder heeft behoorlijke
indruk gemaakt.

www.twitter.com/kotantethea

Wat zeker zo’n indruk maakte op de meeste
kinderen was het feit dat we tijdens de diverse
uitstapjes na afloop van de bezoeken een goodiebag
mee kregen. Als BSO team willen wij, ook al
hebben we dat al gedaan tijdens ons bezoek in de
vorm van een presentje, mede namens alle kinderen
alle mensen die ons wilde ontvangen of kwamen
bezoeken van harte bedanken.
Inmiddels zijn de coördinatoren al weer druk in de
weer voor het programma van de kerstvakantie.
Het thema dan is “Glitter en Glamour”. Mocht je
geen vakantieopvang hebben en toch een keer
tijdens een vakantie mee willen doen aan het
programma dat kan op verschillende manieren.
Als je al gebruik maakt van de BSO via aparte
inkoop van een vakantiedag of via de afname van
een strippenkaart. Maak je geen gebruik van onze
BSO dan kan je altijd een strippenkaart afnemen, die
kun je niet alleen in de vakanties gebruiken maar
ook voor incidentele opvang. Meer info nodig? Mail
met onze administratie via info@tantethea.nl
HEEFT U TIPS DIE ZEKER DE MOEITE WAARD
ZIJN OM TE DELEN,WIJ GEVEN ZE GRAAG DOOR
(mail naar info@tantetheateam.nl )

www.facebook.com/kotantethea

