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Anke
In de vakantieperiode komt Anke bij ons werken. Hieronder stelt ze zicht kort even voor.
Beste ouders,

Mijn naam is Anke Landheer.
Plaats: Poederoijen
Leeftijd: 22 jaar
De komende maanden ben ik werkzaam bij Camelot. Jullie gaan me zien op alle
groepen van het kindercentrum. Ik heb pedagogisch medewerkster niveau 3
gedaan op het Koning Willem 1 college in ’s-Hertogenbosch. Als jullie nog
verder vragen hebben kunt u die gerust stellen.
Tot snel! Groetjes Anke
Vakantieplanning
Door de vakanties van kinderen en medewerksters kan het zijn dat er een andere medewerkster is
op de groep van uw kind dan dat u gewend bent. Ook kan het op rustige dagen voorkomen dat we
groepen samenvoegen. We hopen hiervoor op uw begrip.
Privacy Policy
Op 25 mei hebben alle ouders i.v.m. de AVG via de mail de privacy policy van Camelot gekregen.
Helaas hebben wij deze nog niet van iedereen ondertekend retour ontvangen. Als u alleen de
laatste pagina ondertekend is dit voldoende. U mag deze printen en terug inleveren of scannen en
via de mail sturen.
Ouderapp Nanny4all
Graag willen we alle ouders attenderen op onze app, NANNY4ALL. Wilt u deze downloaden? U kunt dan zelf
uw gegevens bijhouden en zo nodig wijzigen. Daarnaast kunnen wij ook foto’s plaatsen van uw kind in de
galerij. We zijn voornemens om in september/oktober een ouderavond te organiseren om alle
mogelijkheden van de app te bespreken.

Speelhuisje
Op de babygroep is een nieuw speelhuisje aangeschaft. Het huisje staat buiten op het kunstgras en
is door de kinderen al helemaal goedgekeurd.
Efteling
Op maandag 28 mei zijn de 3-jarige met een aantal medewerksters naar de
Efteling geweest. De peuters hebben genoten! Het thema op de
Peutergroep was; “Joki en Jet gaan de wereld rond” 6 weken lang stond er
steeds een land
centraal.

