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Beste ouders, 
Hierbij de nieuwsbrief van December. 
 
 
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 is het de beurt aan Linda en Nelly 
 
Van Linda 
Deze keer aan mij de eer om een stukje te schrijven voor in de nieuwsbrief. 
Sinds 2004 ben ik werkzaam bij Camelot. Na een periode van voornamelijk invalwerk besloot ik toch 
verder te gaan studeren en heb mijn diploma SPW 4 behaald. Daarna kreeg ik opnieuw de kans om 
bij Camelot te gaan werken. Er kwamen uren vrij en al snel werkte ik 36 uur op de peutergroep. Ik 
vond het heerlijk om de kinderen in die leeftijd van 2-4 jaar te begeleiden. 
Door allerlei ontwikkelingen kreeg ik de kans om een opleiding te gaan volgen. Dat wilde ik wel. 
Eerst heb ik aan de Inholland Academy in Amsterdam de opleiding “assistent leidinggevende in de 
kinderopvang” gevolgd en enkele jaren later in Tilburg de opleiding Hoger Management 
Kinderopvang. 
Ik ging minder op de groep werken en deed ook wat kantoorwerk om zo Ineke te ontlasten. Eigenlijk 
werd ik haar rechterhand. Ik vind die combinatie erg leuk!  
We hebben in al die jaren heel wat ontwikkelingen meegemaakt binnen de kinderopvang. Steeds 
weer nieuwe regels waar we aan moeten voldoen en waardoor de kwaliteit in de kinderopvang 
beter wordt. Ook als medewerkers blijven we ons ontwikkelen door cursussen te volgen. Het 
digitaliseren van ons planningssysteem door de jaren heen. Waar we nu werken met Nanny4all dat 
zich constant blijft ontwikkelen. De kinderopvang blijft in beweging! 
Inmiddels ben ik nog 3 dagen werkzaam bij Camelot waarvan 2 dagen op de babygroep en 1 dag op 
kantoor. Op mijn kantoor dag houdt ik me voornamelijk bezig met de planning en alles wat daarbij 
komt kijken. Op de dagen dat ik op de groep werk geniet ik van de kinderen en al het werk wat 
daarbij komt kijken. De tijd vliegt want inmiddels werk ik hier 17 jaar en nog steeds ga ik elke dag 
met veel plezier naar mijn werk! 
 
Groetjes Linda Sonneveld 

 
Van Nelly  
Al 15 jaar ben ik in dienst bij Camelot.  
Op maandag- en donderdagochtend ben ik actief met het - zowel binnen als buiten – schoonhouden 
van het gebouw. 
Het is extra leuk dat ik tussen de kinderen mijn werkzaamheden doe en dat er, heel af en toe, door 
collega’s een beroep op me wordt gedaan als er even extra hands nodig zijn, bijvoorbeeld als er op 
de babygroep geflest moet worden. 
Op donderdag verzorg ik samen met een collega de lunch voor een flinke groep kinderen van de 
basisschool. 
Regelmatig breng ik de kinderen uit Genderen, die op de voorschoolse opvang zijn, via het 
schoolplein naar de klas of het kleuterplein. Ook haal ik wel eens kinderen op van een basisschool 
buiten Genderen voor de naschoolse opvang. 



 

 
Ruim 12 jaar geleden kwam mijn eerste kleinzoon naar Camelot en daarna volgden er nog twee.  
De kleinzoons roepen natuurlijk Oma als ze me zagen en dat had, grappig genoeg, tot gevolg dat 
ook andere kinderen Oma gingen roepen. 
Mijn ochtenden bij Camelot vliegen om. Tussen de werkzaamheden door als het kan een bakje 
koffie met collega’s op de groep. Aan afwisseling geen gebrek. 
Mede door het gezellig team ga ik steeds met plezier naar het werk en hoop dat tot mijn pensioen 
vol te houden. 
 
Groetjes Nelly. 

 
 
We sluiten het jaar bijna af. Wat een jaar. Mooie en minder mooie momenten, corona kwam voor 
de een heel dichtbij voor de ander bleef het verder weg maar we hadden er allemaal mee te maken. 
Thuiswerken, noodopvang, lesgeven aan je eigen kind(eren), lockdown, versoepelingen en zo 
kunnen we nog wel even doorgaan. 
 
We gaan naar 2022 en wie weet dat dat jaar voor ons zal brengen. Wij gaan er gewoon positief in, 
het mooiste er van maken, en vooral er voor elkaar zijn. Voor je kinderen, je gezin, familie, vrienden 
en collega’s. Wij wensen iedereen dan ook hele mooie feestdagen toe. 

 
TEAM CAMELOT 
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