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VAKANTIE 

We staan aan het begin van de zomervakantie. Voor 

de kinderen die BSO afnemen incl. vakantie opvang, 

het programma voor de komende weken staat op 

onze website.  

Bij “Extra/Donwload” kunt u het hele programma 

bekijken. 

Als uw kind geen vakantie opvang heeft maar toch 

een keer mee wil doen, informeer gerust bij de 

administratie naar de mogelijkheden. Stuur dan een 

mail met uw wens(en) naar bso@tantethea.nl en u 

ontvangt spoedig bericht of er plaats is voor uw 

kind. 

VAKANTIE 
Zoals veel van onze ouders gaan ook onze 

beroepskrachten om de beurt op vakantie. 

Wij streven er naar om altijd een bekende 

beroepskracht op de groep te hebben zodat de 

kinderen hier geen hinder van onder vinden. Waar 

mogelijk kiezen we er voor om beroepskrachten van 

ander locaties in te zetten die dan extra mee draaien 

i.p.v. inval 

krachten.  

Op de locatie Tante 

Marlie kan de 

bezetting van de 2 

groepen dusdanig 

gering zijn dat er 

gekozen wordt om 

de groepen samen te voegen. De beroepskrachten 

zullen dit op de daglijst ’s morgens vermelden. 

VAKANTIE 
Niet alleen bij ons is het volop vakantieperikelen, 

ook op obs de Eendragt zijn ze volop het schooljaar 

mailto:bso@tantethea.nl


aan het afsluiten.. Op vrijdag 13 juli sluit de school 

zijn deuren voor de zomervakantie. 

Voor het zover is wordt er eerst flink gefeest met als 

thema “Tropical”. Zeker passend bij de huidige 

weersomstandigheden.  

Als vaste inwoners van de school laten we een 

dergelijk feestje niet aan ons voorbij gaan. Kinderen 

van KDV Tante Riet en BSO de Hitzert feesten mee 

met alle schoolkinderen.  

Om onze innige samenwerking nog maar eens te 

onderstrepen hebben wij vanuit de kinderopvang een 

heuse ijsco wagen geregeld. Het afscheid gaat 

gepaard met voor alle kinderen van zowel school als 

de kinderopvang en alle leerkrachten en de 

beroepskrachten een heerlijk schepijsje van 

Italiaanse makelij. Het ijs wordt geserveerd vanuit 

de IJsmobiel van Sascha Metselaar. Hij is ook in te 

huren voor al uw feesten en partijen. 

Ouder Klankbord groep  

Indien u belangstellend bent naar de 

bezigheden van de OKG’s woon dan 

gerust een keer een vergadering bij of 

neem contact met hen op via 

onderstaand mail adres. 

Bereikbaar OKG  via    OKGTT@outlook.com. 

Samen meepraten in het belang van uw en andermans 

kinderen! 

DEUREN GESLOTEN.  
Na bijna 12 jaar zijn op 28 juni de deuren van BSO 

het Schelfje  definitief gesloten. Die middag hebben 

we de sluiting met een aantal activiteiten afgesloten.  

Vele kinderen en ouders die de afgelopen jaren 

gebruik hebben gemaakt van onze BSO zijn langs 

geweest om gezamenlijk 

afscheid te nemen van 

elkaar. 

Bedankt allemaal voor uw aanwezigheid op de 

afscheidsmiddag op donderdag 28 juni. Het was fijn 

om te zien dat het voor vele een warm afscheid was, 

met een spelletje, een hapje en een drankje is er “tot 

ziens” gezegd. Op een prettige wijzen is er 

afscheidgenomen van de  vaste beroepskrachten.  

Van de vaste beroepskrachten heeft alleen Sandra er 

voor gekozen  een ander baan  in de regio aan te 

nemen.  

 GESLAAGD.  
Ons beroepskrachten team werd al 

enige tijd aangevuld door Sanne, 

welke als beroepskracht in 

opleiding haar uren bij onze 

organisatie volgde. 

Aan die samenwerking kwam recent 

een einde want Sanne is GESLAAGD.  Voor ons 

beide een reden om de samenwerking na het behalen 

van haar diploma voort te zetten als beroepskracht. 

Niet alleen heeft ze haar school met goed gevolg 

afgerond. Nadat we besloten hadden ook na het 

behalen van haar diploma met elkaar door te gaan 

heeft ze inmiddels ook haar certificaat kinder EHBO 

behaald. 

JUFFENDAG.  
Het begint langzaam aan een 

traditie te worden, kort na de 

zomervakantie organisatie de 

beroepskrachten een juffendag.  

Op deze feestelijke dag ontvangen zij u met een 

hapje en een drankje. In een gezellige ongedwongen 

omgeving  hopen zij zoveel mogelijk van u te mogen 

begroeten. 

Zowel op de locatie Tante Riet als op de locatie 

Tante Marlie vind de juffendag dit jaar plaats op 

zaterdag 1 september. 

Op de locatie Tante Riet is gekozen voor het thema 

“Tropical” en op de locatie Tante Marlie voor het 
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thema circus. 

Op de locatie Tante Marlie krijgt de juffendag dit 

jaar een extra tintje mee, omdat op 1 september ook 

de herfstmarkt op Strijen plaats vindt zal de locatie 

ook geopend worden voor andere belangstellende. 

Naast het thema circus zullen er nog een aantal leuke 

activiteiten plaats vinden en kunnen geïnteresseerde 

ouders een rondleiding krijgen en een praatje komen 

maken op het kinderdagverblijf. 

De juffendag bij Tante Riet duurt van 10.00-13.00 

uur, de tijden van de juffendag bij Tante Marlie in 

combinatie met de open dag volgen zo spoedig 

mogelijk. 

Het voedingscentrum. 

Al enkele jaren streven wij naar een zo gezond 

mogelijke omgeving voor uw kinderen. 

Daarin volgen wij vaak de adviezen van het 

voedingcentrum.  

Aan het eind van dit jaar zal er iemand uit ons team 

een meerdaagse cursus “een gezonde 

kinderopvang”volgen hoe we dit nog verder gestalte 

kunnen geven.  

Het voedingscentrum, adviseerde al geruime tijd 

geleden dat het verstandig is om kinderen water aan 

te bieden i.p.v limonadesiroop of ander drinken.  

Dit omdat er over het algemeen meer verborgen  

suiker in drinkpakjes en zakjes zit dan dat we op het 

eerste gezicht denken . Met in ons achter hoofd wat 

er niet aan komt hoeft er niet af. Tevens zijn alle 

verborgen suiker zeker niet goed voor je gebit. 

Soms als ouders/verzorgers niet in Nederland 

geboren zijn, uit een land komen waar het 

onverstandig is om water uit de kraan te drinken 

(gevaar voor je algemene gezondheid) is het  voor 

hen lastig om dit advies klakkeloos aan te nemen, 

gezien hun achtergrond en hun gewoonten.  

Wij als kinderopvang maar ook het Opvoedbureau  

nemen graag de tijd om  hier  goed uitleg  over te  

geven.  

Kraanwater veilig : 

In Nederland is het niet nodig om het kraanwater 

eerst te koken,ook ongekookt kraan water is veilig 

voor je kindje. U kunt dit kraan water gebruiken om 

voeding flessen te maken of om het zo te drinken.   

Wij hebben op de groepen over het algemeen vers 

fruit  in het water, ten eerste oogt het smakelijker en 

je water heeft enigszins de smaak van het fruit .Wat 

het voor veel kinderen aantrekkelijker maakt om te 

drinken . 

Een drink moment zonder suiker is zeker aan te 

bevelen , omdat deze meerder keren per dag plaats 

vinden.  Thuis kunt u met behulp van 

limonadesiroop zonder toevoegingen en suikers ook 

waterijsjes zelf maken. 

 

Feestje. 

 

Ter afsluiting van de BSO vakantie organiseert 

BSO de Hitsert op donderdag 23 augustus a.s. 

vanaf 16.00 uur een feestje. Iedereen die de 

BSO normaliter bezoekt, ook als je geen 

vakantieopvang hebt, is welkom. Breng gerust 

je ouders en opa’s en oma’s mee. Je kunt je vast 

aanmelden via bso@tantethea.nl  
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Aan begin van dit jaar keken we er nog naar uit, de 

zomer. Niet alleen om op vakantie te gaan maar ook 

omdat het weer dan vaak wat beter is dan in de 

koude winter, brrrr. Nu staat hij voor de deur (een 

klein voorschot hebben we de afgelopen weken al 

gehad hopen we), maar voor je het weet is hij weer 

voorbij. Weet dan dat…….. 

 

''De mooiste tijd is de tijd die 
nog moet komen.'' 
 
'' 
 

 

 

 

 

Bezoekt u ook eens;     

 

 www.twitter.com/kotantethea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.facebook.com/kotantethea 

noot; helaas hoe we het ook als goed willende amateurs 

proberen we krijgen de storing er niet uit. Mogelijk is er 

onder de ouders iemand die hier raad mee weet. U kunt 

uw hulp aanbieden via info@tantetheateam.nl  

 

https://www.instagram.com/kotantethea/  
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