Nieuwsbrief SEPTEMBER 2018
Ouderavond
Zoals al aangekondigd in de nieuwsbrief van augustus gaan we een ouderavond organiseren. Deze
avond zal geheel in het teken staan van Nanny4all. Wat is nu eigenlijk Nanny4all? Tijdens deze
avond zal Marijn Kuijpers langs komen om uitleg te geven over de app en om al uw vragen te
beantwoorden. De ouderavond is op maandag 29 oktober, noteert u deze datum alvast in uw
agenda? De officiële uitnodiging ontvangt u binnenkort.
Thema Uk & Puk
Het komende thema van Puk is “REGEN”. We gaan weer leuke activiteiten doen met de kinderen.
Mama café
Iedere 2e vrijdag van de maand word het mama café georganiseerd bij ons op Camelot. Sijgje Grünbauer van
‘Praktijk voor kinderen en ouders’ en Ineke van ’t Noordende zijn hierbij aanwezig. Ook word er elke maand
een deskundige uitgenodigd die iets komt vertellen over een bepaald thema zoals bijvoorbeeld voeding of
speelgoed. Het volgende mama café is op vrijdag 12 oktober. Hanneke Schilt van Juvans zal dan aanwezig
zijn. In de maand september was Esther Grauss (diëtist) aanwezig om meer te vertellen over voeding.
Hieronder een persoonlijk stukje van Esther:
Mijn naam is Esther Grauss, ik ben getrouwd en moeder van 2 jongens (5 en 10 jaar). 18 jaar geleden ben ik
afgestudeerd als diëtist. Ik houd spreekuur in Almkerk, Andel, Giessen en Wijk en Aalburg. Ik begeleid mensen
met overgewicht, ondergewicht, darmklachten, hoge bloeddruk, diabetes, een te hoog cholesterolgehalte in
het bloed en vrouwen met zwangerschapsdiabetes. Maar ook mensen die gezonder willen eten of merken dat
het gewicht steeds een beetje hoger wordt kunnen bij mij terecht voor een persoonlijk advies.
Voor de GGD heb ik op diverse scholen voorlichting gegeven over gezonde
voeding, ook op Het Fundament en Den Biekurf. Er wordt zoveel over voeding
geschreven en gezegd, dat het soms fijn is om te horen wat een goede
basisvoeding is voor jou of je kind. Dieetadvisering zit in het basispakket van
de zorgverzekering voor 3 uur per kalenderjaar. Voedingsadvies voor
kinderen tot 18 jaar is daardoor gratis. Heb jij vragen over voeding of gewicht en behoefte aan een
persoonlijk voedingsadvies, neem gerust contact op.
Je kunt me bereiken op telefoonnummer 06 – 46 72 72 36 of mailen naar esther@BESdietisten.nl.Op
www.BESdietisten.nl vind je meer informatie, handige links en tools.
Tot ziens! Op Camelot liggen wat folders over voeding!

Medewerkers
Anke, werkzaam op maandag en donderdag op de BSO in Veen en dinsdag op de BSO in Genderen
heeft een andere baan. Eind september werkt ze voor het laatst bij ons, dit vinden we natuurlijk erg
jammer. Het goede nieuws is dat we Sandy mogen verwelkomen binnen ons team. Vanaf 1 oktober
zal ze ons komen versterken. Hieronder een stukje van Sandy waarin zij zich voor stelt:

Beste ouders/verzorgers,
Graag wil ik mij aan jullie voorstellen! Mijn naam is Sandy Buchholtz. Woonachtig in
Sleeuwijk. Ik ben getrouwd en een trotse moeder van twee dochters van 15 en 19 jaar oud.
Ik heb al lange werkervaring als pedagogisch medewerkster op meerdere
kinderdagverblijven. Binnenkort ga ik met veel plezier aan de slag bij kindercentrum
Camelot zowel in Genderen als in Veen en dan voornamelijk op de BSO. Daarnaast zal ik
ook invalwerk gaan doen.
Ik kijk er erg naar uit om te gaan beginnen en jullie te ontmoeten!
Vriendelijke groet,
Sandy Buchholz

Overkapping
Zoals u wellicht heeft gezien word er op het buitenterrein van Camelot
nog steeds hard gewerkt aan een overkapping zodat het rijdend buiten
materiaal weer netjes droog en beschut staat. We hopen er binnenkort
gebruik van te kunnen maken.
24 december en 31 december
De dag voor kerst en oudjaarsdag vallen beide op een maandag. Graag willen we inventariseren of
er deze dag veel kinderen afvallen zodat we mogelijk iets eerder sluiten deze dagen. De ouders die
opvang afnemen op maandag zullen we daar binnenkort voor benaderen. Daarnaast horen wij het
graag als uw kind-(eren) in de herfstvakantie en/of kerstvakantie niet komen dan kunnen wij daar
rekening mee houden met onze personeelsplanning, alvast bedankt!

Team Camelot

