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SLUITINGSDAGEN 2020 
In 2020 is Camelot gesloten op onderstaande dagen: 
Maandag 13 april  Tweede Paasdag 
Maandag 27 april  Koningsdag 
Dinsdag 5 mei   Nationale Bevrijdingsdag 
Donderdag 21 mei  Hemelvaartsdag 
Maandag 1 juni  Tweede Pinksterdag 
Vrijdag 25 december  Eerste Kerstdag 
Vrijdag 1 januari 2021 Nieuwjaarsdag 
Over de sluitingstijd van 24 dec en 31 dec moet nog een besluit worden genomen. Dit hoort u z.s.m. 
 

 
THEMA VVE UK & PUK  
Vanaf maandag 27 januari starten we met het Thema: “Ik en mijn familie”.  
Op maandag 3 februari wordt er een opa en oma middag georganiseerd. 
Tussen 15.00-16.00u zijn alle opa’s en oma’s van de kinderen van de 
dagopvang welkom om eens een kijkje te komen nemen. 
 
 
 
CURSUS 
Thirza, Roxanne en Sanne werken naast de BSO ook op de Koningshoed. Omdat wij, met een mooi 
woord, een VVE locatie zijn moeten de leidsters ook geschoold zijn en in het bezit zijn van een VVE 
certificaat. De training bestaat uit 6 externe trainingsdagen. Ze zijn gestart in december en zullen op 
8 mei hun laatste lesdag hebben. Wij wensen ze natuurlijk veel succes. 
 
 
JAAROPGAAF 2019 
Als het goed is heeft u de jaaropgaaf van Camelot per mail ontvangen. Als dat niet zo is, laat het ons 
dan even weten. Bewaar deze mail goed!  Deze gegevens heeft u in de loop van het jaar nodig om 
uw aangifte te doen.  
 
 
GROTE SCHOONMAAK 
Het “vuil”wat buiten stond is dan eindelijk weg nadat ook de zolder en verschillende ruimtes zijn 
opgeruimd. Het kon nu ook in een keer weg. En…… opgeruimd staat netjes.  
Zo is er ook weer ruimte voor nieuw materiaal voor zowel binnen als buiten.   
 
 
NATIONALE VOORLEESDAGEN MET HET VOORLEESONTBIJT 
Van 22 januari tot en met 1 februari zijn de nationale voorleesdagen. Peuters en kleuters worden 
voorgelezen uit het Prentenboek van het Jaar 2020: ‘Moppereend’ (2018, Lemniscaat). Het boek is 
geschreven door Joyce Dunbar, geïllustreerd door Petr Horáček en vertaald door Jesse Goossens. Dit alles om 
het belang van voorlezen te onderstrepen, want voorlezen is goed voor de taalontwikkeling. Zo komen 



 

peuters en kleuters in aanraking met nieuwe woorden, leren ze hoe een zin opgebouwd is en vergroten ze 
hun woordenschat én taalbegrip.  
En wat hadden wij een geluk. Na een overheerlijk ontbijt kwam de kersverse burgemeester van Altena, 
Egbert Lichtenberg, bij onze peuters voorlezen uit het prentenboek “Moppereend”. Hij had zich goed 
voorbereid en het werd dan ook een interactief voorleesmoment voor de kinderen. 
Als dank kreeg de burgemeester een prachtige herinnering van de kinderen en een doos heerlijke chocolade. 
 

                                        
 

 
OUDERRAAD 
Wij, als ouderraad, hebben ons zelf een aantal doelen gesteld voor dit jaar. 
Een daarvan is onszelf zichtbaar maken voor u als ouder/verzorger. 
 
Ideeënbus 
Bij de binnenkomst hal komt een ouderraad hoek. Hier komt een bus te staan waar u als ouders met 
uw vragen, ideeën en/of klachten terecht kunt. 
Binnen ons maandelijks overleg zullen wij de eventueel ingestuurde vragen bespreken. 
Bij de ouderraad hoek komt een bord met foto’s zodat het voor u zichtbaar is wie er bij de 
ouderraad horen. 
 
Enquête 
In het eerste kwartaal van 2020 willen wij onder u een enquête verspreiden. 
Met de invulling van deze enquête zijn wij nu druk bezig. 
Ons doel is om deze middels de Nanny app door te sturen. 
Wij stellen het zeer op prijs als u de enquête in wilt vullen. 
 
Indien u vragen of opmerkingen heeft kunt uiteraard mailen naar: 
orcamelot@gmail.com  
 
De ouderraad: 
Arne Schouten : vader van Koen en Pim (BSO Koning Arthur) 
Adeline Roza : moeder van Feline (BSO Koning Arthur) Mila (koningshoed) en Vince 
(koningskinderen) 
Sanne van Rijswijk : moeder van Eva (BSO Koning Arthur) en Rens (koningskinderen) 
Debbie Nieuwenhuize: moeder van Elisa  (BSO Koning Arthur) en Joëlle (koningshoed) 
Jolanda Bouman: moeder van Siem (koningshoed) en Mees (koningskinderen) 
 
DAN NOG EVEN DIT 
Kleding inzameling voor Stichting Tess 
Binnenkort wordt er buiten bij de voordeur een container geplaatst voor inzameling van tweedehands 
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kleding. De opbrengt van deze kleding is voor Stichting Tess.   
Stichting Tess zamelt geld in om voor kinderen met een beperking dolfijnondersteunde therapie mogelijk te 
maken. Deze dolfijnondersteunde therapie heeft bewezen een belangrijke aanvulling op de dagelijkse 
ontwikkeling van kinderen met beperkingen te zijn en voor een hogere kwaliteit van leven voor kind, ouders 
en hun omgeving te zorgen. Op de wachtlijst staan momenteel 40 kinderen met een beperking, waaronder 
Martijn, 1 van onze BSO kinderen. 
Door de inzameling van de kleding komt voor deze kinderen de therapie steeds een stukje dichterbij. Voor 
meer informatie, kijk op www.stichtingtess.nl.    

Wat mag er wel en wat mag er niet in de kleding container: 
 
WEL: 
• onder- en bovenkleding, shirts, broeken, kousen etc.; 
• dames- heren- en kinderschoenen; 
• laarzen, gympen, slippers, sandalen; 
• handdoeken, theedoeken, washandjes; 
• dekbedhoezen, lakens en dekens; 
• dekbedden; 
• gordijnen en vitrages; 
• jassen, jacks en riemen; 
• dassen, hoeden, petten, tassen; 
• knuffels en klein speelgoed. 
 
NIET: 
• vloerbedekking, tapijt; 
• matrassen en kussens; 
• natte kleding; 
• textiele landbouw producten; 
• knipselresten en vulmateriaal; 
• huishoudelijk afval; 
• chemisch afval. 
 
Alle kleding dient in een plastic zak verpakt te zijn.  
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