
 

Nieuwsbrief  15 April 2022 

 
 
 
Beste ouders, 
 
Hierbij de nieuwsbrief van April. 
 
Telefoonnummers van de groepen. 
Iedere groep van Camelot heeft een direct nummer. Deze zijn hieronder te zien. 
Koningskinderen:  
Direct telefoonnummer: 0416-724972 
De babygroep voor kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 2 jaar. 
Koningshoed: 
Direct telefoonnummer: 0416-724973 
De peutergroep voor kinderen van 2 tot 4 jaar. 
Koningsburcht: 
Voor kinderen vanaf 2 jaar bieden we op elke werkdag peuteropvang aan. Dit is gedurende alle schoolweken van 8.30-
12.00uur. 
Koning Arthur: 
Direct telefoonnummer: 0416-724974 
Dit is de BSO (buitenschoolse opvang) voor de kinderen vanaf 4 jaar totdat ze de basisschool verlaten. 
Koning Achilles: 
Dit is ook een BSO groep maar dan in Veen. Hier verlenen we opvang voor de kinderen van de basisschool uit Veen. 
Voor de dagen: maandag, dinsdag en donderdag zijn WhatsApp groepen aangemaakt.  

 
Telefoonnummers ouders 
Het kan zijn dat uw telefoonnummer/mobiele nummer wijzigt. Zou u dit ook aan ons door willen geven? 
BVD 
 
Vanuit de ouderraad  
De speerpunten voor 2022 zijn vastgesteld en deze willen we graag met u delen. 
Punt 1: social media 
Punt 2: klimaatbeheersing 
Punt 3: voeding & beweging 
Heeft u voor bovenstaande speerpunten nog ideeën, opmerkingen of suggesties dan mag u deze mailen naar 
orcamelot@gmail.com 
In de komende nieuwsbrieven gaan we dieper in op de speerpunten. 
Met vriendelijke groet, 
Ouderraad Camelot 

 
Nieuwe stagiaire 
Hallo ik ben Owen van der Zouwen,  
Ik ben 17 jaar oud 
En ik zit op De Rooi Pannen in Breda de opleiding sport & recreatie. 
Daarnaast sport ik veel en doe ik aan kickboksen. 
Daarnaast kom ik de aankomende 12-13 weken hier bij kindercentrum Camelot stage lopen en ik heb daar 

veel zin in! 
 
30 jarig bestaan: 
Op 15 augustus bestond Camelot precies 30 jaar. EINDELIJK was er de feestweek waar we naar uitgekeken 
hadden. Het is een geweldige week geweest die begon met prachtig weer. De kinderen hebben genoten van 
het spring kussen, de traktaties, de poffertjes en nog veel meer. Voor ons team was het ook zéker een 
feestje. 
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De receptie op donderdag was ook een succes met als afsluiting een drankje met het team. Wat was het 
gezellig!!  Dank jullie wel voor de prachtige boeketten, de attenties en felicitaties.  

 

 
 

 
 

Op faceboek zijn nog meer leuke foto’s te zien 
 



 

Iedere maand schrijven we een leuk stukje over de afgelopen jaren. Deze maand zijn Sanne en Leoni aan de 
beurt. 

 
Van Sanne: 
Hallo allemaal, 
Deze keer ben ik (Sanne) aan de beurt voor een stukje in de nieuwsbrief van Camelot. 
Ik ben op Camelot begonnen als een stagiaire, maar toen Ineke met de vraag kwam of ik na mijn opleiding 
wilde blijven, was voor mij de keuze snel gemaakt.  
Ik had en heb het hier super naar mijn zin! 
Ik ben op Camelot eigenlijk overal te vinden, zowel op de BSO als bij de baby’s en peuters. Ik krijg hierdoor 
met alle leeftijdsgroepen te maken, wat mijn werk juist zo leuk maakt. 
Ik kijk er iedere dag weer naar uit om de kinderen te zien en hun grappige verhalen aan te horen. Ik hoop 
hier nog lang te mogen werken 
Groetjes Sanne 

 
Van Leoni: 
Beste ouders en verzorgers, 
Ik ben Leoni Verschoor. Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen. Ik woon met mijn gezin in Almkerk. Al vele jaren 
werk ik met plezier in de kinderopvang, geen enkele dag is hetzelfde. Ik ben 1,5 jaar in dienst bij Camelot. Ik 
ben begonnen toen Roxanne met zwangerschapsverlof ging. 
Inmiddels werk ik 3 ochtenden boven op de peutergroep “Koningsburcht”.  
De groep boven is wat kleiner en zo maak ik meer contact met de kinderen en dat vind ik extra fijn. 
Samen hebben we leuke gesprekjes, grapjes en spelen of leren we van elkaar! 
Ook begeleid ik kinderen die wat extra hulp nodig hebben (VVE). 
Op donderdagmiddag kan je mij op de babygroep vinden. Hier verzorg ik jullie kleine kinderen met veel 
liefde. Ik vind het belangrijk dat de kinderen zich thuis voelen , maar vooral dat ze een leuke en leerzame tijd 
hebben op het kinderdagverblijf. 
Groetjes, Leoni 

 
Geschillencommissie 
Zoals u hieronder kunt zien zijn we ook het afgelopen jaar klachtenvrij 
 

 
 

TEAM CAMELOT 
 


