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NANNY4ALL
Nog steeds zijn we druk bezig met ons nieuwe digitale systeem. De app is inmiddels geïnstalleerd op
de tablets voor de groepen. Binnenkort gaan we deze gebruiken voor de planning in plaats van de
agenda’s die we nu gebruiken. Ook is er een 1e versie van de ouderapp beschikbaar, deze zal de
ouderraad gaan testen en daarna hopen we dat deze snel voor alle ouders beschikbaar wordt. Het is
dan mogelijk zelf gegevens te wijzigen en je kind af te melden.
JONGLEREN IN HET VERKEER
Vanaf maandag 19 februari is het thema “Jongleren in het
verkeer”. Dit valt samen met de actieweek van de gemeente
Aalburg. We zien nog maar al te vaak ouders die hun kinderen
‘los’ vervoeren in de auto. Kinderen zitten soms niet in het
(juiste) autostoeltje en gordels worden te weinig gebruikt.
Jaarlijks raken honderden kinderen gewond doordat ze
zonder gordel reizen. Zelfs een aanrijding met lage snelheid
kan dan al ernstige gevolgen hebben.
Vorige week hebben kinderopvanglocaties en basisscholen in de gemeente Aalburg extra aandacht
besteedt aan veilig vervoer van kinderen in de auto, op de fiets én te voet! Afgelopen donderdag
werden ook ouders van Camelot door een BOA gecontroleerd op het veilig vervoeren van kinderen
in de auto. Het doel van deze actie is: ouders en andere opvoeders bewustmaken van hun
verkeersgedrag én tips geven voor veiliger vervoer in de auto (altijd de gordel om, zelf het goede
voorbeeld geven én kinderen in het juiste stoeltje) op de fiets en te voet. Alle vormen van
kinderopvang en alle basisscholen in de gemeente Aalburg zijn uitgenodigd om mee te doen.
Ouders en anderen die kinderen vervoeren, krijgen tijdens de actieweek informatie over dit
belangrijke thema. Zo proberen we gezamenlijk ons gedrag in het verkeer te verbeteren!
SCHUUR
Het houten schuurtje buiten is in zeer slechte staat. De schuur gaat weg en wordt vervangen voor
een stalling zodat we toch al het rijdend speelmateriaal droog weg kunnen zetten.
BEDRIJFSKLEDING
Alle medewerkers van Camelot krijgen bedrijfskleding. Een poloshirt en daarbij een vest. Op deze
manier zijn we erg herkenbaar voor ouders en kinderen.
JAAROPGAAF
Op 13 februari hebben wij de jaaropgave over 2017 verzonden per mail. Mocht u deze niet hebben
ontvangen dan horen wij dit graag. We zullen er dan voor zorgen dat u deze alsnog ontvangt.
CENTRALE HAL
Begin maart zal onze hal worden opgefrist. De muren en deuren zullen een mooie nieuwe kleur
krijgen. De werkzaamheden worden in de avond en het weekend uitgevoerd dus u zult hier geen
hinder van ondervinden. We zijn nu al benieuwd naar het resultaat.
TEAM CAMELOT

