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JUFFENDAG 2018 
Voor het eerst is juffendag op beide locaties op 

dezelfde dag gevierd, 1 september jl. 

KDV Tante Riet had als thema “Tropic” en bij Tante 

Marlie hadden ze er voor gekozen om het thema 

“Het circus” in te zetten. 

 We troffen het voor wat betreft het weer het was 

lekker zonnig zodoende konden we er een 

buitenactiviteit van 

maken.  

Het is voor de 

beroepskrachten en 

de meehelpende 

handen van de OKG 

leden fijn om te zien 

dat er veel ouders op 

de uitnodiging waren 

afgekomen, de 

opkomst op beiden 

locatie was bijna 100 

procent.  

Mede door de 

helpende handen van de O.K.G leden konden we op 

beiden locaties er een fijn ochtend van maken.(onze 

dank hiervoor)  

BEROEPSKRACHTENDAG 2018 

Uiteraard hebben we ook dit jaar Beroepskrachten 

dag niet overgeslagen, hun liefdevolle, 

professionele, creatieve en vooral hun humorvolle 

inzet is er één met een gouden randje.  



Een enorme grote pluim voor ons topteam van de 

OKG. Wat een leuk attentie kregen de dames van de 

OKG leden heel creatief en leuk om te ontvangen. 

Dank namens het gehele team en directie. 

 

Helaas was er op deze voor hen speciale dag een 

heel triest moment toen er via de media een bericht 

binnen kwam van het vreselijke ongeval in Oss, 

onvoorstelbaar diep triest. Ons medeleven gaat uit 

naar de nabestaande en de collega’s van die locatie.  

Ons medeleven is vanuit de locaties gedeeld door 

het toezenden van een hart met medeleven hartjes.  

 

HANDIGE APP’S 
Er is een gemakkelijke gratis app te downloaden 

waarin o.a.  Allerlei kinderziekten en hun 

symptomen en dergelijke in te vinden zijn. 

https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/meningok

okken/ 

Het Rode Kruis heeft verder een heel 

handige EHBO app. De 

beroepskrachten hebben hem 

inmiddels op het telefoon staan, hij is 

zowel thuis als op het werk handig 

om iets op te zoeken. 

Mochten er app’s zijn die voor andere 

ouders handig zijn om te gebruiken 

geeft u ze gerust via de mail aan ons door. 

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! 

PERSONEELNIEUWS.  

Op de locatie Tante Marlie, heeft Kathy gekozen 

voor een andere baan, zij gaat terug in het vak wat 

zij eerder uitvoerde. Het begeleiden van mensen in 

de zorg. 

Per 1 oktober is op de locatie Tante Marlie Suzan 

begonnen. Suzan stelt zich voor; 

Ik ben 25 jaar en woon samen met mijn vriend in 

Strijen.  

Sinds mei van dit jaar zijn 

we de trotse ouders van 

een zoontje.  

Met veel plezier heb ik de 

opleiding tot 

beroepskracht afgerond 

en ik ben dan ook blij dat 

ik een baan gevonden heb in de kinderopvang. 

In mijn vrije tijd bak ik graag dingen, ben ik in mijn 

tuin bezig of ga ik met vrienden/zussen op stap. 

Sinds de geboorte van onze zoon gaat er natuurlijk 

ook veel tijd zitten in kroelen en spelen met hem. 

Samen met mijn nieuwe collega’s hoop ik ook voor 

uw kinderen te mogen zorgen.  

“Grote zus” 

Samantha heeft ons laten weten dat haar dochter 

Bente volgend jaar “grote zus” gaat worden. Zij en 

haar man Koen verwachten medio mei volgend jaar 

hun 2
e
 kindje. 

Namens ons allemaal natuurlijk van harte 

gefeliciteerd met de komende gezinsuitbreiding. Na 

haar zwangerschapsverlof wil Samantha weer 

terugkeren op de werkvloer.  

 

https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/meningokokken/
https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/meningokokken/
mailto:OKGTT@outlook.com


BIJZONDERE ACTIVITEITEN.  
De komende periode zijn er een aantal activiteiten 

op de diverse locaties. 

Kinderopvang Tante Marlie 

heeft op maandag 29 

oktober 2018 een Familie 

brunch en tevens is er een 

meezing ochtend voor opa’s 

en oma’s die dag.  

Kinderopvang Tante Riet heeft een Familie 

kerstbrunch op donderdag 20 december 2018. 

Op de locaties komen te zijner tijd inschrijflijsten te 

hangen 

5 december 

Sint viering, alle locaties vieren Sint-Nicolaas feest 

op hun eigen manier, beweegspelletjes, bakken, 

uitpakken, verkleden, zingen, bijzonder eten, kortom 

een feestje zoals een bijzondere verjaardag moet 

zijn.  

Meer info krijgt u richting eind november op uw 

locatie.  

Let op! omdat veel gezinnen dit ook thuis vieren zijn 

we deze dag eerder gesloten. 

 

 

 

 

Inspecties Dienst Gezondheid & Jeugd (GGD) 

Op de locaties KDV Tante Riet en BSO de Hitsert is 

inmiddels de jaarlijkse inspectie geweest. Het 

inspectierapport van beide locaties staat inmiddels 

op onze website. Zie onze site 

www.tantetheateam.nl  

U kunt ze ook terug vinden in het LRKP (landelijk 

register kinderopvang peuterspeelzalen).   

Beide locaties kregen een positieve beoordeling van 

de inspecteur van de Dienst Gezondheid & Jeugd. 

Inloopavond Meerwaarde 

Op 18 oktober is er een 

inloopavond op basisschool 

de Meerwaarde in Strijen. 

Niet alleen kunnen ouders 

het schoolwerk van hun 

kinderen bewonderen maar 

ook verenigingen en instelling presenteren zich 

tijdens deze avond.  

Ook KDV Tante Marlie zal hierbij aanwezig zijn. 

Eind van het jaar. 
Het gaat sneller dan we denken, voor je het weet zit 

2018 er weer op. Het is daarom goed om nu vast een 

aantal zaken richting het eind van het jaar aan te 

geven. 

http://www.tantetheateam.nl/


Hieronder de dagen dat er iets anders is dan 

normaal; 

Datum Locatie Bijzonderheden 

29 Okt KDV Tante 
Marlie 

Meezingochtend voor 
opa’s en oma’s 

29 Okt KDV Tante 
Marlie 

Familiebrunch 

5 dec Alle 
locaties 

We vieren Sinterklaas. 
Alle locaties sluiten 
deze dag om 17.30 uur 

20 dec KDV Tante 
Riet 

Familie kerstbrunch 

24 dec Alle 
locaties 

Laatste opvang dag 
2018, locaties sluiten 
om 18.00 uur 

25  en 26 
dec 

Alle 
locaties 

1e en 2e kerstdag alle 
locaties gesloten 

27,28,31 
dec 

Alle 
locaties  

Wij zijn gesloten 
 

1 januari Alle 
locaties 

Nieuwjaarsdag wij zijn 
gesloten 

2 januari Alle 
locaties 

Wij zijn er weer, vanaf 
07.00 uur kunt u bij ons 
terecht. 

 
 

 

Mogelijk niet iedereen, maar de meeste mensen wel, 

wat hebben we genoten van deze zomer die volgens 

vele al in april begon.  

Langzaam kruipen/vliegen we naar het eind van dit 

bijzondere jaar met z’n vele warme en mooie dagen. 

Maar ook met hier en daar een,soms zwart omrande 

schaduw dag.  

Weet dat voor die dagen geldt; 

''Als je schaduwen ziet, weet 
je dat er ergens licht schijnt.'' 

 Bezoekt u ons ook eens op;     

 

 

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/  
 
JUFFENDAG KDV TANTE RIET 
 

 
 
 
 
 
JUFFENDAG TANTE MARLIE 

 

http://www.facebook.com/kotantethea
mailto:info@tantetheateam.nl
https://www.instagram.com/kotantethea/

