
 

Nieuwsbrief  15 November 2022 

 
Beste ouders, 
 
Het is 15 november en wat hebben we nog lang kunnen genieten van het mooie weer. Nu zal het 
langzaam steeds kouder en natter worden.  
 
Sinterklaas 
Afgelopen weekend zijn Sinterklaas en zijn pieten in Nederland aangekomen. Op zaterdag 26 november komt 
hij ook in Genderen.   
Op Camelot hebben we de groepen en de hal al versierd. Natuurlijk zijn de kinderen er ook mee bezig en 
wordt er veel geplakt, geknipt en gekleurd.  
Op vrijdag 2 december vieren wij samen met basisschool het Fundament de komst van Sinterklaas en zijn 
Pieten. 
 
Van de ouderraad 
Hierbij het stukje voor de nieuwsbrief namens de ouderraad.  
Als ouderraad hebben we overleg gehad over het thema voeding. Wij zijn tevreden over wat onze kinderen 
aangeboden krijgen qua eten op Camelot maar er is altijd wel wat te verbeteren.  
Daarom hebben wij tijdens een vergadering de pedagogisch medewerk(st)ers wat tips gegeven hoe ze het 
voedingsbeleid op een makkelijke en goedkope manier wat kunnen aanpassen.  
Zij zullen bijvoorbeeld rauwkost of een wrap maken zodat de kinderen andere dingen (leren) eten dan ze 
gewend zijn op Camelot. Dat wil niet zeggen dat er elke dag ‘nieuwe’ tussendoortjes zijn, maar ze proberen 
regelmatig wat nieuws aan te bieden.  
Zoals jullie hebben kunnen zien op social media zijn onze tips meteen uitgewerkt. Wij zijn blij dat 
de pedagogisch medewerk(st)ers dit enthousiast hebben opgepakt en hopen dat de kinderen er lekker van 
zullen smullen!  
Herhaling vacature ouderraad 
Op dit moment bestaat de ouderraad uit 4 ouders. Het is wenselijk dat er nog een ouder bij komt i.v.m. een 
oneven aantal wat belangrijk is voor de besluitvorming. Nu zijn het 4 moeders dus ook aan de vaders van 
“onze“ kinderen deze oproep. Als lid van de ouderraad behartigt u de belangen van de kinderen die gebruik 
maken van de opvang. 
Als u interesse heeft, of wat meer informatie wil, stuur dan een mailtje naar info@kindercentrumcamelot.nl 
 
Kerstvakantie / Nanny4All 
In een vorige nieuwsbrief hebben wij u gevraagd gebruik te maken van de Nanny4All app. (als u de app nog 
niet gebruikte op uw telefoon) In de app leest u berichten maar kunt u ook wijzigingen doorgeven 
bijvoorbeeld voor het doorgeven van de kerstvakantie.  
Dat u dat heeft gedaan merken wij aan de vele reacties van de ouders in het systeem. Hartstikke bedankt. 
Als reminder voor de ouders die dit nog niet hebben gedaan de vraag alsnog wijzigingen door te geven. 
B.V.D.! 
 
Team info 
De laatste werkdag van Nanda, voor haar verlof, is op dinsdag 29 november. Ze mag zich dan voor gaan 
bereiden op de komst van haar eerste kindje samen met Björn. 
Zowel Kim en Anja zijn nog steeds thuis. 
 
BHV en Kinder EHBO   
Al jaren organiseren wij voor ouders / verzorgers en medewerkers de kinder EHBO op onze locatie. 
Afgelopen maand hebben er weer 2 avonden plaatsgevonden naar alle tevredenheid. 
Een aantal medewerkers van Camelot heeft de training BHV weer herhaald. Zie hieronder wat foto’s. 
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Nieuwsbrief  
Op 15 december komt de laatste nieuwsbrief van 2022 met de tarieven 2023. Ook de “regels en afspraken” 
die zijn aangepast en ingaan 01-01-2023.  
 
Linda, Rianne, Monique, Nanda, Anja, Leoni, Kim, Nelly, Sanne, Thirza, Jamel, Roxanne, Nicolette,  en Ineke 

 


