
 

Nieuwsbrief  15 juni 2022 

 
Beste ouders, 
 
Hierbij de nieuwsbrief van juni. 
 
30 jarig bestaan: 
Op 15 augustus bestond Camelot precies 30 jaar. Dit hebben we in week 15 gevierd. De afgelopen maanden 
hebben de teamleden een stukje geschreven. 
Nu is het de beurt aan de ouderraad en het bestuur. Want zij dragen samen bij aan een stevige organisatie. 
Het bestuur op o.a. beleidsniveau en financiële zaken en de ouderraad om mee te denken over beleid maar 
vooral om de belangen te behartigen van de ouders en hun kinderen. Zij zijn beide een belangrijke schakel. 
 
Ouderraad 
Beste ouder(s) en verzorger(s),  
Ook namens de ouderraad mogen wij een stukje in de nieuwsbrief schrijven. 
Momenteel bestaat de ouderraad uit vier dames 
( Iris, Jolanda, Debbie en Suzanne).  
Wij hebben kinderen die wekelijks op elke groep en locatie aanwezig zijn binnen Camelot. 
Als ouders vinden wij het heel fijn om betrokken te mogen zijn bij de ontwikkelingen die binnen Camelot 
plaats vinden of die nog gaan komen. 
Het kleinschalige team, de structuur die er geboden wordt en de fijne samenwerking zijn voor ons hele fijne 
en positieve punten die het deel nemen aan de ouderraad erg leuk maken.  
Het is ontzettend fijn dat er al zo’n lange periode een stabiele en fijne kinderopvang is voor onze en jullie 
kinderen en hopen dat we dit samen nog lang zo mogen ervaren! 
 
Bestuur 
Ook aan ons nu het verzoek om een stukje te schrijven voor in de nieuwsbrief m.b.t. het 30 jarig bestaan van 
Camelot.  
Het bestuur bestaat uit 3 bestuursleden: 
Voorzitter:   Ineke Wortman – van ‘t Noordende  
Penningmeester:  Henry Jansen 
Secretaresse:  Maaike Brienen  
Het bestuur overlegt 10 keer per jaar, waarvan 2 keer per jaar gezamenlijk met de ouderraad.  
Ons inziens bestaat het bestuur uit een mooi clubje waarbij ieder vanuit zijn eigen invalshoek de zaken 
benadert.  
Ineke en Henry kennen elkaar al vanaf de start van Camelot maar werken in deze vorm samen vanaf  01-07-
2018. Maaike is er in Oktober 2020 bijgekomen. 
Ineke werkt al meer dan 30 jaar in de kinderopvang en heeft daardoor een hoop ervaring en veel 
ontwikkelingen meegemaakt.  
Henry werkt al meer dan 25 jaar binnen een accountantskantoor, dit zorgt er voor dat hij vooral het 
financiële, cijfermatige en zakelijke aspect inzichtelijk houdt en daar ook op stuurt.  
Maaike is aangedragen door het team, gezien haar benaderbaarheid voor de personeelsleden en hiermee 
ook een brugfunctie te vervullen tussen de werkvloer en het bestuur. 
Daarnaast is zij in Tilburg werkzaam binnen een wijkteam waardoor ze de nodige kennis over jeugd met zich 
mee brengt.  
Vaste punten die het afgelopen jaar standaard op de agenda hebben gestaan zijn: 

- Financiële stand van zaken/tarieven: Zoals iedereen heeft gemerkt hebben we moeten besluiten om 

het uurtarief te verhogen. Dit door alle stijgende kosten en Camelot financieel gezond te houden. 

- Corona: ook hier hebben we met regelmaat over moeten overleggen hoe hier mee om te gaan en 

verschillende scenario’s moeten uitdenken om ieders veiligheid/gezondheid te waarborgen. 

- Personeelszaken: Er zijn altijd zaken die spelen, zo hebben in 2021 en 2022 



 

3 medewerkers een kindje mogen krijgen, zijn er medewerkers ziek geweest en is er gekeken hoe de 
werkdruk bij de medewerkers kon worden verlaagd en het werkplezier kon worden verhoogd.  

- Het fundament: Zoals al een aantal keer in de nieuwsbrief aangegeven zal Camelot uiteindelijk 

intrekken bij het fundament om vervolgens vanuit daar de opvang te organiseren. Dit gaat gepaard 

met verschillende ontwikkelingen en ook besluiten die genomen moeten worden.  

De 3 leden stellen te allen tijde het belang van de kinderen voorop en houden daarnaast oog voor een 
gezonde organisatie waar kinderen de aandacht krijgen die ze nodig hebben en zich veilig kunnen voelen om 
tot ontwikkeling te komen. Daarnaast wordt dit mede mogelijk gemaakt door een vast team, wat er aan 
bijdraagt dat zowel ouders als kinderen vaste gezichten op de groepen zien en hierdoor een stuk persoonlijke 
aandacht kan worden geboden.  

 
Fundament / Brede school 
Gisteren, 14-06-2022, hebben Hannie Wijnands, directeur van het Fundament, en Ineke een 
intentieovereenkomst getekend. 
Het doel van deze intentieovereenkomst is om de intentie van partijen vast te leggen dat ze zullen 
participeren in de realisatie van de brede school. 
De intentie van de overeenkomst is vast te leggen dat tussen partijen een samenwerking zal gaan  
plaatsvinden, inhoudende participatie in de ontwikkeling en realisering van een brede school door en in  
opdracht van de Gemeente op de huidige locatie van Het Fundament te Genderen, waarbij de Partners van 
de brede school zullen gebruikmaken en hier hun intrede zullen doen.  
 
Sportieve informatie 

   
Vanuit SJORSSPORTIEF worden allerlei leuke sportieve en/of muzikale activiteiten aangeboden.  
Vaak is dit kosteloos. Kinderen kunnen dan kennis maken met allerlei verschillende vormen van sport of 
muziekinstrumenten. De website: www.sjorssportief.nl 
 
Vakantie 
Nog even en dan begint ook hier in Brabant de grote schoolvakantie. Sommige ouders en hun kinderen zijn al 
op vakantie. Ook de medewerkers van Camelot hebben dan een welverdiende vakantie. Linda en Rianne zijn 
al volop met de planning bezig. 
Er zullen op sommige dagen groepen worden samengevoegd. Ook kan het zo zijn dat er andere medewerkers 
op de groep zijn dan u normaal gewend bent. Gelukkig kennen de medewerkers alle kinderen. 
Wij hopen op uw begrip en wensen iedereen alvast een welverdiende vakantie toe. 

 

 
 

 
TEAM CAMELOT 


