Nieuwsbrief 15 NOVEMBER 2021
Beste ouders,
Hierbij de nieuwsbrief van November.
30 jarig bestaan
Op 15 augustus bestond Camelot precies 30 jaar. We vieren dit in april 2022. Iedere maand
schrijven we een leuk stukje over de afgelopen jaren.
Van Nicolette
In december 2000 heb ik mijn diploma SPW-4 behaald. Daarvoor had ik 2 sollicitaties de deur uit
gedaan.
Spannend !!! Na enkele dagen mocht ik op gesprek komen bij kinderdagverblijf De Tuimelaar aan de
Hoofdstraat te Genderen.
Niet echt wat ik had verwacht van mijn eerste sollicitatie gesprek...aan de keukentafel in Ineke's
huis.
Na een gezellig gesprek werd ik aangenomen als invalkracht. Na 8 maanden kreeg ik een contract
van 36 uur.
Een aantal jaren heb ik op zowel de babygroep als de peutergroep gewerkt.
Doordat je op beide groepen werkt leer je het gehele kinderdagverblijf, maar ook (bijna)alle
kinderen, ouders en collega's kennen.
Na 9 jaar werd ik zelf moeder van een j/m tweeling. Een pittige tijd, maar ik ben ontzettend blij dat
ik mijn kinderen 4 jaar lang mee naar Camelot heb kunnen nemen.
Nu ik zelf moeder was geworden begreep ik de andere ouders ook beter. Want het is best moeilijk
om je kleintje bij iemand achter te laten die je helemaal niet kent.
Al heel veel jaren is de babygroep mijn vaste stek. Zo mooi om te zien, een klein baby'tje die zich
ontwikkelt naar een klein mensje met een eigen persoonlijkheid.
Ik hoop nog vele jaren op Camelot voor jullie kinderen te mogen zorgen en hoop nog met vele
nieuwe kinderen kennis te maken.
Groet, Nicolette

Van Rianne
Als ik terug ga naar mijn begintijd op Camelot dan ga ik terug naar 1997.
Ja dat is echt een hele tijd geleden. Toen begon mijn stageperiode bij Camelot (toen nog Tuimelaar)
Ik werkte 36 uur per week en ben er in die tijd ook achter gekomen dat de "babygroep" echt mijn
ding is. Na 2 jaar stagelopen kreeg ik mijn contract en mocht ik gelukkig blijven werken.
Je bouwt in die tijd natuurlijk een band op met zowel de kinderen, ouders als collega's die je niet
wilt missen. Het zorgen voor de allerkleinsten en de ouders een goed vertrouwd gevoel geven is
waar ik mijn uiterste best voor doe. In de loop der jaren ben ik zelf ook moeder mogen worden (van
3 kinderen, inmiddels 19, 17 en 8) en dan begrijp en voel je alles des te meer.
Ik werk nu 28 uur per week en geen dag is het zelfde en dat maakt het na al die jaren nog steeds
niet saai.
Ook is het echt bijzonder hoe de band met de kinderen groeit en mooi om te zien hoe ze op je
reageren. En dan is het zeker ook leuk om ze jaren later weer eens terug te zien.
Ik hoop er natuurlijk nog wel wat jaren aan toe te voegen en dat er nog maar vele lieve kinderen
"mijn" groep mogen passeren.

Groetjes Rianne.
Regels en afspraken
In de bijlage van de mail zit een overzicht van regels en afspraken. Zodat dit duidelijk is voor alle
ouders.

Sinterklaas
Sinterklaas en zijn pieten zijn weer in het land. Voor de kinderen weer een spannende periode. Op
Camelot zijn de groepen weer gezellig versierd.
Deze week ontvangt u informatie van de groepen over sinterklaas.
TEAM CAMELOT

