Nieuwsbrief 15 OKTOBER 2021
Beste ouders,
Hierbij de nieuwsbrief van Oktober.
Thirza en Kim
Zoals jullie mogelijk al gehoord hebben krijgen Wies en Thirza hun 2e kindje. Zij is in januari uitgerekend.
Maar ook Kim verwacht een kindje samen met Robin, hun eerste. Kim is in april uitgerekend.
Kerst / oud en nieuw
Dit jaar vallen eerste en tweede kerstdag in het weekend en oud en nieuw op vrijdag en zaterdag. We
hebben dus niet te maken met sluitingsdagen.
Telefoonnummers per groep
Iedere groep van Camelot heeft een eigen nummer. Zo voorkomen we dat u als ouders moet worden
doorverbonden. De groepsnummers kunt u bellen om uw kindje ziek of af te melden of als u iets anders wil
doorgeven aan de pedagogisch medewerksters van de betreffende groep van uw kindje. Voor andere zaken
of bv een wijziging in de tussenschoolse opvang kunt u bellen met het kantoor nummer:
● Kantoor:
0416-351524
● Koningskinderen
0416-724972
● Koningshoed
0416-724973
● Koning Arthur
0416-724974
Covid-19, verkoudheid en griep
Met de intrede van de herfst komen ook de verkoudheidjes, snotneuzen en griep weer om de hoek kijken.
We hebben dit helaas niet in de hand en kunnen er ook niets tegen doen buiten het goed ventileren van alle
ruimtes, het schoonhouden van ruimtes en materialen ed. Om duidelijkheid te geven wanneer u uw kindje
wel of niet mag brengen zit in de mail een bijlage met betrekking tot de regels aangaande verkoudheid ed.
Ook de meest recente beslisboom.
Op Camelot is de route, i.v.m. de maatregelen, verdwenen en traktaties van de kinderen hoeven niet meer
apart verpakt te worden.
Vanuit de ouderraad
Zichtbaarheid ouderraad
Zoals u wellicht al heeft gezien hangt er in de kleine hal een poster met foto’s van de ouderraadsleden.
Hierdoor hopen we dat we zichtbaarder zijn. Er hangt ook een brievenbus onder de poster. Hierin kunt u uw
ideeën, complimenten of klachten kwijt welke wij als ouderraad in behandeling kunnen nemen.
Tevredenheidenquête 2021
A.s. maandag hopen twee leden van de ouderraad samen te komen met enkele leidsters van Camelot om de
speerpunten vanuit de enquête te bespreken.
Tot slot
Heeft u na het lezen van dit bericht verdere vragen, of wilt u om een andere reden in contact treden met de
ouderraad? Stuur dan een bericht naar: orcamelot@gmail.com.
Met vriendelijke groet,
Ouderraad Camelot
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 de Tuimelaar in de Hoofdstraat naar Kindercentrum Camelot in de Akkerstraat naar…..
Toen we het huis bouwden aan de Hoofdstraat ontstond al snel het idee om een kinderopvang te beginnen.
Dit idee ontstond na ongeveer 10 jaar zwakzinnigenzorg. De garage zou prima zijn. Rekening houdend met 2
slaapkamertjes boven, een douche/toilet, een keukentje. Zo gezegd zo gedaan. Of het nu zou gaan lopen of
niet. IK WILDE STARTEN.
Ik heb heel wat brieven en plannen geschreven en de kranten opgezocht voor redactionele stukjes.
Afspraken gemaakt met de burgemeester, wethouders en mensen die er toe deden om opvang in Genderen
voor elkaar te krijgen. Commissievergaderingen waar ik mijn zegje kon doen, verschillende
raadsvergaderingen met uiteindelijk een goedkeuring. YES!! De éérste dagopvang in de gemeente Aalburg
werd een feit.
Een uitnodiging in de krant, een officiële opening en vervolgens kinderen. De kinderen kwamen langzaam.
Men moest toch wennen aan het idee. Eerst maar eens zien…. maar dat veranderde naarmate er meer mond
op mond reclame kwam. Positieve berichten van ouders zowel uit Genderen als uit Wijk en Aalburg en zelfs
Meeuwen en Babyloniënbroek. Het begon te draaien als een tierelier. De eerste kindjes, Thierry, Maurice en
Laurence en later Annabelle, Ken en Seppe en er volgden er nog heel veel. Van 2 dagdelen naar 5 hele dagen
opvang. Van alleen werken naar samen met Judith. Joyce, inmiddels moeder van Nowi, Owen en Inzy kwam
af en toe gezellig mee helpen.
De ouders van de kinderen die 4 jaar werden, wilden de opvang graag behouden. Kinderen gingen naar
school en werden na schooltijd opgevangen. Zo ontstond de buitenschoolse opvang. De Tuimelaar werd te
klein voor de kinderen van alle leeftijden. Tegenover het woonhuis kwamen 5 units te staan voor de peuters,
een tijdelijke oplossing. In mijn woonhuis werden de BSO’ers opgevangen. Een geweldige tijd, want het gaf
de kinderen een soort van thuis gevoel. Er werd gekookt in de keuken en ook mochten kinderen samen met
Eline, mijn oudste dochter, op haar slaapkamer spelen. Toch werd het toen écht tijd om te gaan zoeken naar
een nieuwe locatie.
In die tijd zocht ik ook naar een organisatie waar ik onder zou kunnen vallen. Zij voor de organisatie,
planning, financiering ed. zodat ik mij meer kon toeleggen op de inhoudelijke opvang. Het was een traject
waar ik veel heb geleerd maar waar ik me ook een eenling voelde in de grote organisatie. Toch hebben we,
onder de vlag van Kanteel, na een lange tijd van heel veel overleggen, het pand aan de Akkerstraat kunnen
realiseren. Het is toen gebouwd door de Woning coöperatie SGB (nu BAZALT Wonen). Het was heel bijzonder
om dit traject mee te maken. Mee mogen bepalen hoe de indeling er uit zou gaan zien, waar ik mijn eigen
kantoor zou krijgen. De slaapkamertjes, natte ruimtes en de schitterende eerste verdieping voor de
buitenschoolse opvang. Een prachtig pand. Leuk om te vertellen is dat de wethouder die bij de opening was,
Leen van der Pol, nu 2 deuren verder woont.
Echter, na een jaar, door een reorganisatie bij Kanteel, kreeg ik mijn ontslag door het gebrek aan een
diploma op het gebied van management. Niet echt een noodzakelijk diploma om een locatie te draaien maar
wel een manier om te reorganiseren. Het kon toch niet waar zijn dat ik “mijn Tuimelaar” kwijt zou raken? Al
die energie, de tijd, mijn trots…… Gelukkig hebben we het goed af kunnen ronden en kon ik verder als een
opzichzelfstaande stichting. Natuurlijk verdiende dat ook een nieuwe naam. De Tuimelaar werd Stichting
Kindercentrum Camelot (01-02-2003). Wat het diploma betreft: in 2018/2019 heb ik de opleiding tot
pedagogisch beleidsmedewerker/coach gedaan en heb deze positief afgerond.
Het gebouw voldeed en voldoet nog steeds aan alle eisen en is heel werkbaar maar….. mijn doel was altijd
onderdeel zijn van een brede school.
Kinderopvang en basisonderwijs onder één dak. Kinderen komen binnen op de dagopvang of peuteropvang
en gaan vervolgens van de onderbouw naar middenbouw en als laatste naar de bovenbouw. Na schooltijd
worden ze opgevangen op de buitenschoolse opvang. De kinderen zien de pedagogisch medewerksters van
de dagopvang en de buitenschoolse opvang, maar ook de juffen en de meesters van de school. Hoe fijn is
dat! Een doorgaande ontwikkelingslijn voor de kinderen maar ook een prettige situatie voor ouders.
Mijn doel wordt langzaam werkelijkheid. Hoe geweldig is het om dat te kunnen realiseren!

