Nieuwsbrief najaar 2019

STAGIAIRES
Hoi allemaal, ik ben Mariëlla Vos.
Ik ben de nieuwe stagiaire op de peutergroep (koningshoed) op maandag en
dinsdag. Ik ben 26 augustus hier begonnen en ik zal hier blijven tot juni 2020.
Ik zit op het koning Willem 1 college in Den Bosch. Daar volg ik de opleiding tot
pedagogisch medewerker. Dit jaar zal ik examens doen. Ik kijk er naar uit om deze
periode met de kinderen bezig te zijn door te spelen met ze en te verzorgen waar
nodig is.

SLUITINGSDAG
Nog even een reminder: vrijdag 27 december is Camelot gesloten. Dit is met de ouderraad besloten
en goedbevonden. Deze dag mag u ruilen. Wel de vraag aan u om dit tijdig aan te geven.
THEMA VVE UK & PUK
Het vorige thema “Wie ben ik” is inmiddels afgelsoten. Het nieuwe thema waar we mee werken is
“Reuzen en Kabouters”. De begrippen groot en klein staan hierbij centraal.
DAG VAN DE PEDAGOGISCH MEDEWERKER
Een keer in het jaar staan de pedagogisch medewerkers in de belangstelling tijdens de dag van de
pedagogisch medewerkster. Deze dag hebben wij op maandag 16 september gevierd. Het thema
was: “Ik hou van Holland”. Een gezellig feestje met de kinderen die allerlei leuke hollandse
spelletjes hebben gedaan. De kinderen mochten verkleed komen en dat maakt het ook zó leuk!
Voor de kinderen was het hoogtepunt van de dag dat ze getrakteerd werden op frietjes 😊
Via deze weg willen we de ouders bedanken voor de leuke attenties!
OUDERRAAD
De ouderraad telt 5 leden:
Arne Schouten: vader van Koen en Pim (BSO Koning Arthur)
Adeline Roza: moeder van Feline (BSO Koning Arthur) en Mila (Koningshoed)
Sanne van Rijswijk: moeder van Eva (Koningshoed) en Rens (Koningskinderen)
Debbie Nieuwenhuize: moeder van Elisa (Koningshoed) en Joëlle (Koningskinderen)
Caroline van Dortmont: moeder van Nils (Koningshoed) Caroline heeft aangegeven ermee te
stoppen.
Activiteiten van de ouderraad: Pedagogisch beleid, voeding, klimaatbeheersing, tarieven.
Wij zijn ontzettend blij met deze betrokken ouders in de ouderraad. Het is fijn dat ouders over
verschillende zaken meedenken en adviseren. Altijd vanuit de belangen behartiging van de
kinderen. Echter blijven we zoeken naar een ouder vanuit de BSO Koning Achilles Veen.
Mocht u net als deze ouderraadsleden de belangen willen behartigen van de kinderen? Stuur dan
een mail naar info@kindercentrumcamelot.nl

BESTUUR
Het bestuur van Camelot bestaat uit 3 leden:
Penningmeester Henry Jansen
Secretaresse Debby Boeijmeer
Voorzitter Ineke van `t Noordende
Het bestuur vergaderd 10 x per jaar. De zaken die besproken worden hebben te maken met de
totale organisatie van Camelot. In oktober zullen bestuur en ouderraad zich buigen over de
tarieven 2020.
ROOSTER
Hieronder een overzicht: wie wanneer werkt. De meesten van u zullen wel weten wie wanneer
werkt maar soms is een overzicht ook wel prettig. Willeke en Sandy zijn de vaste invalkrachten van
Camelot.
Maandag
Kantoor
Ineke tot 13.00u
Linda tot 18.00u
KoningsKinderen:
Rianne
Anja
Koningshoed:
Monique
Kim
KoningArthur
Nanda
Roxanne

Dinsdag
Kantoor
Ineke tot 16.00u
Linda tot 15.00 u
KoningsKinderen:
Rianne
Nicolette
Koningshoed:
Monique
Roxanne
KoningArthur
Nanda
Thirza
Sanne

Woensdag

Donderdag
Kantoor
Ineke tot 16.00u

Vrijdag
Kantoor:
Ineke tot 13.00u

KoningsKinderen:
Rianne / Sanne
Linda
Koningshoed:
Thirza
Kim / Roxanne
KoningArthur
Roxanne

KoningsKinderen:
Rianne / Anja
Nicolette
Koningshoed:
Monique
Kim
KoningArthur
Nanda
Roxanne

KoningsKinderen:
Anja
Sanne
Koningshoed:
Monique

Koning Achilles
Thirza
Sanne

KoningArthur
Nanda

Koning Achilles
Thirza
Sanne

APPEN VAN MEDEWERKERS
Een aantal ouders hebben de mobiele nummers van de medewerkers. Dat kan zolang de
medewerkers daar geen last van hebben. Ik wil u echter wel vragen om de medewerkers niet te
appen over zaken die op Camelot geregeld kunnen/moeten worden. Heeft u vragen over planning
e.d. Dan kunt u overdag altijd bellen naar Camelot of een mail sturen. Wij zullen z.s.m. reageren op
de mail. Wij hopen op uw begrip en danken u voor uw medewerking.
HERFSTVAKANTIE
Als u geen opvang nodig heeft in de herfstvakantie willen we vragen om af te melden via onze app
Nanny4all. Ook ruildagen kunnen worden aangevraagd via onze app.
10 MINUTEN GESPREKKEN
Deze gaan plaatsvinden op 29 oktober. U krijgt hiervoor nog een uitnodiging.
Team Camelot

