Nieuwsbrief SEPTEMBER 2021
Beste ouders,
Hierbij de nieuwsbrief van september.
De vakantie zit er bijna op voor de schoolgaande kinderen. Sommige gezinnen gaan nog op vakantie
net als sommige medewerkers van Camelot.
Wij hopen dat de vakanties goed zijn verlopen en dat iedereen weer voldoende energie heeft om te
werken én dat de kinderen weer zin hebben in school en de opvang.
Parkeren in de Akkerstraat
Het parkeren in de Akkerstraat blijft altijd wel een probleem. Veel gezinnen in deze straat hebben 1
of zelfs 2 auto’s waardoor er niet voldoende parkeerplaatsen over zijn voor de ouders die hun
kinderen komen brengen/halen. Gelukkig komen de ouders gespreid zodat het niet tot grote
opstoppingen leidt.
Bij deze wel de vraag ALTIJD goed op te letten waar u uw auto neer zet én met voldoende ruimte
voor in - en uitstappen. De Parkeerplaatsen voor Camelot én voor nr. 13 en 15 zijn parkeerplaatsen
voor maar 2 auto’s. Houdt u daar s.v.p. rekening mee. Dat is voor ons, de buren en voor u om
schade te voorkomen altijd beter.
Jamel
Op 6 september krijgen wij er een collega bij. Jamel doet de opleiding: gespecialiseerd pedagogisch
medewerker. (BBL) dat houdt in 4 dagen werken en 1 dag naar school.
Hij zal mee draaien op de BSO in Veen en in Genderen op de peutergroep.
Koningsburcht
In de periode ná de schoolvakanties verandert er vaak het een en ander. Veel kindjes zijn of worden
4 jaar en mogen naar school. De opvang verandert dan van de peuteropvang/dagopvang naar de
buitenschoolse opvang. Wij moeten dan de planning aanpassen. Voor de peuteropvang, de
Koningsburcht, houdt dat in dat deze op maandag, dinsdag en donderdag plaatsvindt. Op de
woensdag en vrijdag is de opvang op de peutergroep Koningshoed.
Sanne is op maandag en dinsdag op de Koningsburcht en Leoni op donderdag.
Wijziging uurtarief
Per 01-09-2021 wordt het uurtarief aangepast.
Binnenkort ontvangt u een mail met het overzicht van de nieuwe tarieven.
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.
Collega’s:
Ineke startte de opvang dus 30 jaar geleden.
Na een jaar kwam de eerste collega, Judith. Nu zit haar kleinzoon Faas bij ons in de opvang.
Inmiddels zijn we een team van 13 personen.
Het is zo leuk dat je ook de ontwikkeling van de collega’s meemaakt, maar ook de groei in het werk
want er is in al die jaren veel veranderd.

Rianne is er het langst, zij begon in 1999. Als stagiaire kwam zij binnen. Ze trouwde en werd moeder
van, inmiddels 3 kinderen, wat een hele verandering geeft. Rianne heeft ook de verhuizing mee
gemaakt van de opvang in de Hoofdstraat naar de Akkerstraat.
Net als Nicolette. Zij is in 2001 begonnen. Getrouwd en kreeg een tweeling, zij zijn dit schooljaar
begonnen in groep 8.
Van een kleine huiselijke opvang verhuisden wij naar het huidige pand wat aan alle eisen voldeed
voor de opvang van 0-4 jaar en de BSO. Ook de tussenschoolse opvang, voor de kinderen van Het
Fundament, werd in de jaren erna verzorgd door Camelot.
Linda kwam in 2004 ons team versterken. Zij kreeg 2 jongens die inmiddels beide op de basisschool
zitten. Naast haar werkzaamheden op de groep verricht zij ook taken op kantoor.
Twee jaar later volgde Nelly, onmisbaar voor Camelot want zij houdt de boel heerlijk schoon!
Nanda werkt als onderwijs assistent op het Fundament en bij ons op de BSO vanaf 2007. Een
geweldige combinatie. Nanda woont inmiddels samen nadat zij vorig jaar verkering kreeg.
Net als Kim, een vriend én een hond samenwonend in Zevenbergen. Net zoals de collega’s op de
peutergroep is Kim heel erg betrokken bij VVE.
Monique en Roxanne, beiden uit Dussen, werden welkom geheten op Camelot. Monique heeft er
ook altijd zin in. Zij geniet van de kinderen en draagt bij aan de ontwikkeling van de peuters.
Roxanne werd moeder van 2 boys. Zij heeft haar handen vol aan die 2 koters maar maakt met haar
vriend in de weekenden graag tijd voor uitjes.
Anja kwam ons team versterken in 2016. Het werken met de allerkleinsten is op haar lijf
geschreven. Ook is ze ontzettend creatief met knip-en plakwerk wat te zien is op sommige ramen
van Camelot.
Thirza kwam in 2018. We kende haar al uit het verleden. Na een gesprek met haar en haar vriend
was het snel bekeken. Terug naar de kinderopvang! Thirza is inmiddels zwanger van haar 2e kindje.
En toen kwam Sanne, net van school en zin om aan de slag te gaan. Sanne is op heel Camelot te
vinden. Vaste uren op de peutergroep en de BSO in Veen maar ook heel flexibel. De kinderen lopen
weg met haar. Ze is ook altijd vrolijk.
Als laatste is Leoni ons team komen versterken. Ook Leoni is een oude bekende. Zij heeft in het
verleden bij ons stage gelopen. Na jaren werkzaam in de kinderopvang was zij toe aan een nieuwe
uitdaging. Wat fijn is voor ons dat zij die bij ons heeft gevonden. Haar zoontje komt af en toe mee
naar de opvang en haar dochter zit al op de basisschool.
We hebben ook afscheid genomen van collega’s. Vaak doordat er een nieuwe baan op hun pad
kwam maar in 2 gevallen door overlijden. Een sterk team is dan heel belangrijk om troost te vinden
bij elkaar. Naast troost en verdriet wordt er gelukkig ook veel gelachen. Er gebeurt natuurlijk altijd
wel wat. De verhalen na het weekend, van de kinderen, bepraten van TV programma’s die worden
gevolgd enz. enz. Maar ook samen de BHV op een zaterdag. Na een hele ochtend serieus opletten
mag er ook gelachen worden.
Het is een mooi en divers team met ieder haar eigen kwaliteiten en inbreng wat zeer gewaardeerd
wordt. Geen dag is hetzelfde omdat ook de groepen iedere dag een andere samenstelling hebben.
5 dagen, 52 weken al 30 jaar. Enthousiast en met plezier, want een dag niet gelachen is een dag niet
geleefd!
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