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PEUTEROPVANG 
Januari 2018 zijn we gestart met het aanbieden van peuteropvang. Maandag t/m vrijdag is het 
mogelijk om peuteropvang af te nemen. Een ochtend is van 8.30-12.00 uur. Op dit moment zijn er 
elke dag kinderen die gebruik maken van deze opvang maar het aantal is nog te klein om een apart 
groep te starten. De kinderen spelen dus gezellig samen met de kinderen van de dagopvang.  
Heeft u interesse in peuteropvang dan horen wij dit graag. 
 

We werken op de peutergroep met Uk en Puk. Dit is een VVE 
programma. Spelen staat centraal in Uk & Puk. De pop Puk is het 
speelkameraadje van de kinderen. Bij Uk & Puk zijn tien thema’s 
ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen 
en peuters. Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt voor drie 
leeftijdsgroepen. Deze activiteiten kunnen makkelijk ingepast worden in 
de dagelijkse gang van zaken. In de activiteiten is er aandacht voor de 
vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele 
ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels. 

 
BESTUUR/OUDERRAAD 
Per 1 januari 2019 heeft Camelot weer een voltallig bestuur.  

- Ineke van ’t Noordende 
- Henry Jansen  
- Debbie Boeijmeier 

 
De ouderraad bestaat op dit moment uit de volgende ouders: 

- Arne Schouten (vader Koen en Pim) 
- Adeline Roza (moeder Feline en Mila) 
- Carolien van Dortmont (moeder Isabel en Nils) 
- Debbie Nieuwenhuize (moeder Elisa en Joëlle) 

 
Voor onze BSO locatie in Veen zijn we ook op zoek naar ouderraadsleden. Heeft u hier interesse in 
dan horen wij dat graag. 
 
NANNY4ALL OUDERAPP 
Per 1 januari zijn we volledig gestart met het gebruik van de tablets op de groepen. De kinderen 
worden aan- en afgemeld en daarnaast kunnen we verslagen en foto’s sturen. Zelf kunt u naar de 
groep van uw kind een berichtje sturen als er bijzonderheden zijn of als u iets anders met de 
medewerksters wilt delen. Als het goed is ontvangt u nu ook een pushmelding op uw telefoon als er 
een nieuw bericht en/of foto geplaatst is. Als dit niet het geval is kunt u proberen de app even 
opnieuw op uw telefoon te installeren. 
 
BABYSPECIALIST 
In december zijn er 10 medewerksters gestart met de opleiding tot babyspecialist. De opvang van 
baby’s in het eerste levensjaar vereist speciale aandacht aangezien de ervaringen die zij opdoen een 
fundament vormen voor de rest van hun leven. Onderzoek toont aan dat hoge pedagogische 



 

kwaliteit van baby opvang samenhangt met een positieve ontwikkeling en het welbevinden van de 
baby. Het werken met baby’s vereist speciale vaardigheden die aangeleerd kunnen worden. 
 
 
JAAROPGAVE 2018 
Eind januari/begin februari zullen wij de jaaropgaven over 2018 per mail naar u versturen. Deze 
jaaropgaaf heeft u nodig voor de belastingaangifte dus bewaar deze goed in uw administratie. 
 
ZWANGERSCHAPSVERLOF 
Afgelopen donderdag, 17 januari, was de laatste werkdag van Roxanne. 
Nu mag ze gaan genieten van haar welverdiende zwangerschapsverlof. Na 
haar verlof zal ze in mei weer komen werken. Op maandag en donderdag 
op de BSO en op dinsdag en woensdagmiddag op de dagopvang. We 
wensen Roxanne veel succes met de laatste loodjes en een fijn verlof toe. 
 
 

 
DE NATIONALE VOORLEESDAGEN 
Van 23 januari t/m 2 februari zijn de nationale voorleesdagen. Het boek “Een huis 
voor Harry” is prentenboek van het jaar 2019 en zal daarom centraal staan. Op 
Camelot zullen we deze periode extra aandacht schenken aan voorlezen.  
 
 
 

ZOMERVAKANTIE 
Als u al weet wanneer u zomervakantie heeft dan horen wij dit graag. U kunt dit doen via de 
ouderapp, graag ontvangen wij dan een berichtje van u zodat we weten dat het is doorgegeven. U 
mag het ook gewoon op de betreffende groep doorgeven. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Team Camelot 

 
 


