Nieuwsbrief ZOMER 2019

TUIN
De tuin van Camelot is opgeknapt. Het grootste stuk gras zal in het najaar worden gladgemaakt.
Het schaduwdoek is weer opgehangen en de parasols geplaatst.
De kinderen kunnen zo weer lekker naar buiten.
BIANCA
Na 12,5 jaar op Camelot te hebben gewerkt én na een aantal gesprekken hebben Bianca en Ineke
besloten dat Bianca een andere weg in gaat slaan. Bianca gaat op zoek naar iets anders. Donderdag
4 juli is haar laatste dag op de koningshoed en op maandag 8 juli (eerste vakantiedag) haar
allerlaatste dag op Koning Arthur.
Wij wensen Bianca een mooie nieuwe uitdaging toe en een fijne toekomst met haar gezin.
STAGIAIRES
Sanne heeft haar laatste stagedag gehad op donderdag 20 juni. Ze is geslaagd voor haar opleiding
Pedagogisch Medewerker. Wij zijn super blij dat Sanne op Camelot en BSO Achilles Veen kan blijven
werken voor een aantal uren.
Mariëlle Vos komt is onze nieuwe stagiaire. Ze is 3e jaars student.
TROPENROOSTER SCHOLEN
Vrijdag 21 juni hebben een aantal scholen in Aalburg besloten om een tropenrooster in te stellen in
week 26. Natuurlijk heel begrijpelijk.
Als kinderopvang met BSO, voor kinderen van de verschillende scholen, passen wij onze planning
daar op aan. Wij hebben een bericht op facebook geplaats maar weten ook dat we daarmee niet
álle ouders bereiken. Omdat we die vrijdag en het weekend niet meer hebben kunnen reageren is
dat maandagochtend 24 juni gebeurd.
Wat wel gebeurde was dat een aantal ouders verschillende medewerkers van Camelot hebben
geappt in het weekend. Ik zou u bij deze willen vragen dit NIET te doen. Allereerst zijn ze vrij en
hebben geen inzicht in de planning in hun vrije weekend. U krijgt dus op dat moment ook niet direct
een antwoord waar u op hoopt. Wij vragen u dan ook om een bericht per mail te sturen. Wij zien
dat dan maandagochtend en gaan er dan ook meteen mee aan de slag. Ik hoop op BEGRIP.
BIJ EXTREME HITTE
In de zomer, bij zonnige dagen, blijven de kinderen tussen 12.00 uur en 15.00 uur sowieso binnen.
Wij bieden de kinderen de dag door drinken/water aan. De kinderen van de BSO hebben allemaal
een eigen fles die ze geregeld kunnen vullen. Alle kinderen worden ingesmeerd met zonnebrand
die u inmiddels al heeft meegegeven. Er worden natuurlijk badjes opgezet en allerlei
wateractiviteiten gedaan. Gedurende extreem warme perioden verblijven we (nog) meer in de
schaduw maar kan het ook zijn dat we meer activiteiten binnen doen.
ZOMERPLANNING
Net zoals u als ouders gaan ook de medewerksters van Camelot op vakantie. Wij hebben de
personeelsplanning rond. Gezien de 6 weken vakantie zullen we zoveel mogelijk de eigen groepen

in stand houden. Op sommige dagen kunnen de groepen worden samengevoegd. We houden
daarbij rekening met vaste medewerkers en vaste gezichten.
FOTO’S
De medewerksters van Camelot maken veel foto’s van de kinderen. Bij gewone dagen, bij uitjes, bij
leuke activiteiten enz. enz. De foto’s zetten wij op facebook en in de Nanny-app. Ouders hebben
aangegeven op de inschrijfformulieren of zij dat wel of niet willen. De foto’s op facebook zijn
openbaar maar wij willen u als ouders wel vragen om discreet om te gaan met het delen van de
foto’s. Kies ervoor om alleen de foto’s van uw eigen kind te delen. Dit geld ook voor de foto’s in de
Nanny-app.
Met het zonnige weer zijn foto’s van uw kinderen (in zwemkleding) die spelen met water natuurlijk
ook geweldig. Deze foto’s zetten wij echter NIET op facebook. Deze kunnen wel in de Nanny-app
omdat deze beperkt zijn tot de ouders die deze app op hun telefoon hebben. Nogmaals, deel dan
alleen foto’s van uw eigen kind.
BSO KONING ACHILLES
BSO Koning Achilles in Veen is, netzoals de afgelopen jaren, tot de zomervakantie geopend op
maandag en donderdag.
Er komen wat meer aanvragen binnen, ook voor de dinsdag, waardoor wij op dit moment aan het
bekijken zijn of we de dinsdag ook open kunnen gaan. Wij laten u dat z.s.m. weten.
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