Bijzondere (sluitings)dagen.
Bijna zijn de bijzondere (sluitings)dagen in deze
afgelopen en nog voor ons liggende periode allemaal
voorbij. Er rest nog 1 bijzondere sluitingsdag.

Nieuwsbrief
TT-Teams
Mei 2022

In het onderstaande overzicht ziet u welke dag dit is;
Dag
2e Pinksterdag

Datum
6 juni

Bijzonderheid
KDV GESLOTEN

Verder zijn er dagen die in een speciale schijnwerper
worden gezet (zie ook ouder informatie op onze
website);
4 juni – Landelijke opa/oma dag (zie intekenlijst)

Inhoudsopgave

8 juni – Nationale buitenspeeldag
19 juni – Vaderdag
29 juni – Modderdag
Van al deze aparte dagen krijgt u op de locatie de
benodigde informatie.
Zonnemiddelen
Met het weer weet je het nooit, volgens sommige
voorspellers wordt het opnieuw een mooie zomer,
maar het is goed rekening te houden om bij stralend
weer voorbereid te zijn.
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De locatie beschikt zelf over zonnebrandcrème,
mocht u liever een eigen middel willen laten
gebruiken neem dit dan tijdig mee.
In het verleden hebben wij speciaal aandacht besteed
aan informatie van het oogfonds. Graag delen wij
deze info nogmaals met u.
Het oogfonds adviseert ouders in de info over het
dragen van zonnebrillen, hoedjes, e.d. ter
bescherming van hun ogen. Het is verstandig dat
deze mee gaan in de zorg tas. Hiermee voorkomen
we eventuele oogschade bij de jonge ogen.
Informatie BESCHERM KINDER OGEN

U zult ongetwijfeld op tv en/of radio gehoord of
gezien hebben dat het oogfonds zeer actief bezig
is te adviseren om kinderen op jonge leeftijd
een zonnebril , hoedje of pet te laten dragen als
de zon schijnt.
Ons advies is (ondersteund door de OKG)neem
een zonnebril , hoedje of pet mee voor de

buiten speel momenten. Om zo op jonge
leeftijd de ogen te beschermen, kinderogen
hebben nl. nog weinig pigment.
Wij zullen proberen deze te laten dragen , waar
het een spelletje wordt proberen we dit een
ander moment weer. Voorzie uw zonnebril of
hoedje/pet van naam via een sticker of pleister
met naam.
Dit zal even wennen zijn ,maar na verloop van
tijd verwachten wij dat dit net gewoon wordt als
schoenen aantrekken.
Dit is enkel en alleen een vrijblijvend advies,
het is aan u hier wel of niet gebruik van te
maken.
Hieronder info die vanuit de oogstichting te
krijgen is;

Baby’s
Hoe jonger het kind, hoe kwetsbaarder de ogen.
Vooral met baby’s is het daarom oppassen
geblazen. Hun gezicht moet in de schaduw
blijven en geadviseerd wordt om hun ogen te
beschermen met een goede zonnebril en een
hoedje met een brede rand.

Advies
Het Oogfonds geeft de volgende leidraad: als de
huid van een kind zonnebrandcrème nodig heeft
om niet te verbranden, heeft het op dat moment
ook een zonnebril nodig om de ogen te
beschermen. Ook voor volwassenen geldt het
advies om bij felle zon een zonnebril te dragen.

Laks
Oogfonds-directeur Edith Mulder: ‘Uit een
eigen peiling is gebleken dat Nederlanders laks
zijn met beschermen van hun ogen tegen de zon.
Uv-straling zie en voel je dan ook niet, maar
ongemerkt lopen je ogen onherstelbare schade
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Oogfonds: ‘Bescherm kinderogen
tegen felle zon’
Het Oogfonds waarschuwt dat ogen van
kinderen extra gevoelig zijn voor Uv-straling.

op. Een goede zonnebril is net zo belangrijk als
zonnebrandcrème. Zorg daarom dat je in de
lente en de zomer altijd een zonnebril bij je
hebt, zodat je deze op kan zetten als het nodig
is.’

Omdat kinderen vaker buiten zijn, is het
belangrijk de ogen te beschermen met een goede
zonnebril om permanente schade te voorkomen.
De lente begon dit jaar met heel wat warme,
zonnige dagen. Dat we kinderen goed moeten
insmeren met zonnebrandcrème is algemeen
bekend. Maar ook hun ogen zijn kwetsbaar voor
Uv-straling van de zon. Die kan permanente
schade aan de ogen veroorzaken. De pupil van
kinderogen is groter en de ooglens bevat minder
beschermend pigment dan die van een
volwassene.

Folder
Omdat het Oogfonds vaak vragen krijgt over
Uv-straling en hoe de ogen hier het beste tegen
te beschermen, lanceert de stichting de nieuwe
online folder ‘Ogen en Uv-straling’. Hierin
worden onder meer tips gegeven voor een goede
zonnebril. Klik hier om de folder te bestellen >>

Bron: oogfonds.nl

Personalia

Nieuw
Door het (tijdelijke) vertrek van Shelley en de
toegenomen vraag naar opvang, waren we
naarstig op zoek naar iemand die ons team weer
kon aanvullen. We zijn verheugd u te kunnen
mededelen dat we daarin door de komst van
Else in zijn geslaagd. Zij stelt zich hier onder
aan u voor.
Mijn naam is Else van
Westen, ik woon bij mijn
ouders in Strijen.

Als deze nieuwsbrief verschijnt dan is de periode
aangebroken dat Shelley met zwangerschapsverlof
gaat. Na deze periode zal zij medio september
terugkeren op haar eigen dagen.

Vorig jaar ben ik
afgestudeerd voor mijn
opleiding
onderwijsassistent.
Daarna heb ik gewerkt
bij restaurant Nonna en
als huishoudelijke hulp
in de zorg.
In mijn vrije tijd ben in veelal te vinden bij mijn
vrienden en familie. Ik heb ontzettend veel zin in
deze nieuwe uitdaging bij Tante Marlie, omdat
ik gek op kinderen ben!
Ik kijk uit naar onze ontmoeting en die met de
kinderen.

Na een aantal weekenden cursus is Thea eind mei
geslaagd als docent “Bewust Bewegen met
Kinderen”.

Deze opleiding zat boordevol activiteiten,
creatieve opdrachten en spelletjes die makkelijk
toepasbaar zijn in een groep en ook tijdens éénop-één werken met kinderen. Bewust bewegen
kan altijd en overal!
Door speelelementen gezamenlijk te doen krijg
je in een groep een grotere saamhorigheid.
De komende tijd zal Thea haar opgedane kennis
in de vorm van Train du trainee gaan delen met
onze beroepskrachten, zodat bewust bewegen
een onderdeel wordt van onze opvang.

Groetjes Else

Coach-on-thejob/beleidsmedewerker
Een organisatie in de kinderopvang dient een
coach-on-the-job/ beleidsmedewerker in dienst
te hebben. Deze medewerker ondersteunt de
beroepskrachten en denkt mee over het te
voeren beleid binnen de organisatie. Sinds ruim
een jaar was Jenomy onze
coach/beleidsmedewerker. Jenomy was naast
haar baan bij ons ook betrokken bij een grote
Rotterdamse kinderopvangorganisatie. Sinds
kort heeft Jenomy in Rotterdam promotie
gemaakt, is ze locatiemanager geworden. Dit
betekende echter dat ze afscheid bij ons moest
nemen.
Gelukkig was de ontstane vacature snel weer
ingevuld door de komst van Rashida.

Ook zij stelt zich zelf aan u voor.

TOT SLOT!

Mijn naam is Rashida Isaacs en ik ben 31 jaar oud.
Ik woon in Oud-Beijerland samen met mijn vriend
en onze twee mooie jongens van 11 en 1 jaar. In
mijn vrije tijd kies ik ervoor om gezinnen te
fotograferen, lezen of lekker bezig te zijn in de tuin.

Corona, de appen pokken, vakantiereizen, enz.
overal is wel een medicijn voor. Maar aan alles
hangt een prijs kaartje daarom……

Voordat ik het werkveld in ging, heb ik de opleiding
pedagogiek afgerond. Op dit moment werk ik nog 27
u p/w als systeemtherapeut. Ik heb werkervaringen
binnen de kinderopvang, peuterspeelzaal,
daklozenopvang en jeugdzorginstellingen.

Als het maar even kan, wat er ook
gebeurd, lach altijd;
Het is een goedkoop medicijn!

Ik hoop dat ik een aanwinst ben voor het team en dat
wij samen mooie
ontwikkelingen kunnen
doormaken.
Groet Rashida

Vakantie
Inmiddels zijn de beroepskrachten begonnen
met het navragen omtrent uw vakantieperiode.
U kan/mag uw vakantie ook per mail
(info@tantetheateam.nl ) aan ons doorgeven,
zodra deze bij u bekend is. Aangezien ook onze
dames met vakantie gaan is het fijn vroegtijdig
te weten welke kinderen er in de (zomer)
vakantieperiode er wel of niet zijn.
Vast dank voor uw medewerking.

Training.

www.twitter.com/kotantethea

www.facebook.com/kotantethea

Het hoort er nu eenmaal bij, zo af en toe volgt
het team een gezamenlijke training. Soms
ontkomen we er niet aan dat dit gebeurd op een
avond aansluitend aan een opvang dag.
Daarbij zijn we ook afhankelijk van de instantie
of trainer die de cursus verzorgd. Binnenkort
vindt er een training plaats, waarbij we er
rekening mee moeten houden dat we die dag om
18.00 uur sluiten i.p.v. 18.30. Zodra de
definitieve datum vast staat zullen we u dit in
een aparte mail laten weten.
Vast dank voor uw medewerking.

https://www.instagram.com/tantemarlie/

