
 

Nieuwsbrief  15 JANUARI 2022 

 
 
 
Beste ouders, 
Hierbij de eerste nieuwsbrief van dit nieuwe jaar. 
Natuurlijk, het kan nog net, voor u allemaal een gezond en gelukkig 2022. 
Het jaar is, na de uiteindelijke 3 weken Kerst vakantie, gelukkig goed begonnen. De scholen 
mochten weer open en op de BSO werden álle kinderen weer welkom geheten.  
We hopen natuurlijk allemaal dat dit zo blijft! 
 
Wij, team Camelot, gaan er een mooi jaar van maken! Ook het bestuur van Camelot; Henry Jansen 
en Maaike Brienen net zoals de ouderraad: Benjamin Vos, Jolanda Broeren, Debbie Nieuwehuizen 
en Suzanne van Putten dragen zorg voor de organisatie, het team en de kinderen. 
 
Compensatie sluiting kinderopvang 
In de link hieronder vind u informatie over de compensatie regeling n.a.v. de sluiting eind dec. 2021 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-
kinderopvang/corona-kosten-kinderopvang-ouders 
 
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. Deze maand zijn Monique en Nanda aan de 
beurt. 
 
Van Monique: 
Deze maand aan mij de eer om een stukje te mogen schrijven. 
Ik heb mijn opleiding SPW 3 in Januari 2008 behaald. Ik wilde graag veel gaan werken en koos 
ervoor om bij mijn oude stage te blijven als invalkracht en ik werd invalkracht bij Camelot.  
Ik was heel blij met 2 banen maar ik merkte al snel grote verschillen tussen de kinderdagverblijven. 
Mijn oude stage was een hele grote organisatie en Camelot is kleinschalig. Dit vond ik veel prettiger 
omdat het meer persoonlijker is.  
Toen ik bij Camelot na een jaar de kans kreeg om 18 uur vast op contract te krijgen heb ik ook niet 
hoeven twijfelen  en mijn andere baan meteen opgezegd. 
Die 18 uur was voor 2 dagen vast op de babygroep en de andere dagen bleef ik invallen op alle 
groepen. Na ruim een half jaar kreeg ik de kans om voor 32 uur op de BSO te gaan werken. Ik vond 
het wel jammer dat ik dan niet meer op de babygroep werkte maar zag dit ook weer als een nieuwe 
uitdaging. Ook hier vond ik snel mijn draai en heb hier een leuke tijd gehad. 
Na ongeveer een half jaar werd mij gevraagd om fulltime op de peutergroep te gaan werken. Dit 
was wat ik het liefste wilde. Een fulltime baan en ik vind de peuter leeftijd ook erg leuk.  
Ik werk nu nog steeds op de peutergroep en doe dit nog steeds elke dag met heel veel plezier.  
Ik vind het heerlijk om voor ze te zorgen, ze dingen te leren en lekker gek met ze doen. Elke dag is 
anders en dat maakt het werk zo leuk.  
Ik werk inmiddels 14 jaar bij Camelot en hoop hier nog heel lang te blijven! 
Groetjes Monique 
 
Van Nanda: 
Deze keer is het mijn beurt om een stukje in de nieuwsbrief te schrijven.                                                                                         

Na mijn opleiding SPW niveau 4 ben ik in juli 2007 gaan solliciteren bij Camelot en op basisschool 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/corona-kosten-kinderopvang-ouders
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Het Fundament. Ik hoorde al vrij snel dat ik bij allebei was aangenomen.                                                                                          

Dit is een super leuke combinatie ’s morgens bij Het Fundament als onderwijsassistente en                                                    

’s middags op Camelot als pedagogisch medewerkster voor op de TSO en BSO.                                                                       

Zo heb ik gelijk een baan voor 40 uur in de week. Op 20 augustus 2007 ben ik bij beide begonnen 

met werken . Dit doe ik nu alweer 14 ½ jaar met plezier.                                                                                                                                    

Je leert de kinderen heel goed kennen. Sommige kinderen zie ik heel de dag. Zo krijg je een 

bijzondere band met ze, en zie je ook hoe de kinderen zich ontwikkelen. Ook heb je leuke contacten 

met de ouders.                                                                                                                                                        

Ik hoop dit werk nog lang met plezier te mogen doen.  

Groetjes Nanda 

 
 
 

TEAM CAMELOT 


