
 

Nieuwsbrief 15 september 2022 

 
Beste ouders, 
 
Hierbij de nieuwsbrief van september. 
 
De scholen zijn weer begonnen en daarmee weer regelmaat. Fijn voor de kinderen en ouders. Ook 
al is het wel stilletjes tussen de middag zonder de kinderen van de tussenschoolse opvang. 
Omdat de herfst binnenkort haar intrede zal doen, vragen wij aan u om bij regen de blauwe 
schoenhoesjes te gebruiken. Deze staan voor in de hal. BVD 
 
Verder in deze nieuwsbrief: 
 
Team 
Zowel Anja als Kim zijn nog niet aan het werk. Natuurlijk hopen wij op een goed herstel van beide 
collega’s. 
Nanda gaat eind november met verlof. Het zal een puzzel worden om het op te lossen maar we zijn 
er al druk mee bezig. 
Vanaf 26 september komt Charissa ons team versterken als BBL’er. Zij gaat werken op maandag, 
dinsdag en woensdagochtend. 
Door veranderingen en ontwikkelingen op de groepen hieronder een overzicht van welke 
medewerkers waar werken:  
 
vanaf 19 september 2022: 
 

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag vrijdag 

Koningskinderen                                                    
               ochtend 

Rianne 
Linda 
Nicolette 
(3e) 

Rianne 
Nicolette 
Sanne 

Linda 
Rianne 
 

Nicolette 
Rianne 

Nicolette 

Koningskinderen 
                 Middag 

Rianne 
Linda 
Nicolette 
(3e) 

Rianne 
Nicolette 
Sanne 

Linda 
Sanne 

Nicolette 
Leoni 

Jamel 

Koningshoed 
               Ochtend 

Monique 
Sanne 
Charissa BBL 

Monique 
Roxanne 
Charissa BBL 

Thirza 
Charissa BBL 

Monique 
Sanne 

Monique 

Koningshoed 
                 middag 

Monique 
Sanne 
Charissa BBL 

Monique 
Roxanne 
Charissa BBL 

Thirza Monique 
Sanne 

Monique 

Koningsburcht 
               ochtend 

Leoni Thirza  Leoni Jamel 

Koning Arthur Nanda 
Roxanne 

Nanda 
Thirza 
Ineke (3e) 

Roxanne 
 

Nanda 
Thirza 

Nanda 

Koning Achilles Jamel Jamel  Jamel  

      

Kantoor Ineke 
ochtend 

Ineke  Ineke 
ochtend 

Ineke Ineke ochtend 

  Linda    

 



 

 
 
 
Vanaf 5 oktober 2022 
 

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag vrijdag 

Koningskinderen                                                    
               ochtend 

Rianne 
Linda 
Nicolette (3e) 

Rianne 
Nicolette 
Sanne 

Linda 
Rianne 
 

Nicolette 
Rianne 

Sanne 

Koningskinderen 
                 Middag 

Rianne 
Linda 
Nicolette (3e) 

Rianne 
Nicolette 
Sanne 

Linda 
Roxanne 

Nicolette 
Leoni 

Sanne 

Koningshoed 
               Ochtend 

Monique 
Sanne 
Charissa BBL 

Monique 
Roxanne 
Charissa BBL 

Thirza 
Charissa BBL 

Monique 
Sanne 

Monique 

Koningshoed 
                 middag 

Monique 
Sanne 
Charissa BBL 

Monique 
Roxanne 
Charissa BBL 

Thirza Monique 
Sanne 

Monique 
Jamel 

Koningsburcht 
               ochtend 

Leoni Thirza  Leoni Jamel 

Koning Arthur Nanda 
Roxanne 

Nanda 
Thirza 
Ineke (3e) 

Jamel Nanda 
Thirza 

Nanda 

Koning Achilles Jamel Jamel  Jamel  

      

Kantoor Ineke 
ochtend 

Ineke  Ineke ochtend Ineke Ineke ochtend 

  Linda    

 
 
Kinderen en afscheid nemen 
Bij de meeste kinderen verloopt het afscheid prima als ze ’s morgens worden gebracht. Andere 
kinderen hebben daar soms meer last van. Ook kan het zijn dat het al tijden goed gaat maar de 
kinderen dan ineens doorhebben wat het bekent als papa of mama weggaat. 
Wij begrijpen ook dat het verdriet van andere kinderen door merg en been kan gaan. (Op dit 
moment hebben we een tweeling uit Oekraïne die erg moeten wennen ook omdat ze de 
Nederlandse taal niet beheersen).  
Wij doen er natuurlijk alles aan om de kinderen te troosten. De ene keer zal dat ook beter werken 
als een andere keer. Natuurlijk blijft het moeilijk als u als ouder afscheid moet nemen van uw 
verdrietige kind, wij begrijpen dat zeker!! De enige geruststelling die we kunnen geven is dat het 
vaak vrij snel over is. Weet dat u ook ALTIJD kan bellen of een berichtje kan sturen. 
 
Groepen 
Het is altijd fijn als we kinderen een plekje kunnen geven op een van de groepen op Camelot. Zowel 
op de dagopvang, de peuteropvang en de BSO.  
Soms zijn er drukke en soms rustigere periodes. We merken vaak dat de periode ná de vakantie het 
drukst is. Nieuwe ouders komen voor een informatie gesprek en hopen natuurlijk op een plekje op 
Camelot.  Als er plaats is op dagen dat de opvang nodig is, hebben ouders geluk. Het aantal 
kinderen op de groep zit vast aan een groeps grootte met daaraan gekoppeld een aantal leidsters 
de BKR (Beroepskracht Kind Ratio). Er zijn op dit moment 80 gezinnen die gebruik maken van onze 
opvang. Gemiddeld bestaan de gezinnen uit 2 kinderen. 



 

Als ouders dan eens willen wisselen dan kan het zijn dat de groepsgrootte is bereikt met het aantal 
leidsters. 
Wij vragen om uw begrip als we u, om die reden, helaas teleur moeten stellen als we een 
aangevraagde ruildag niet door kunnen laten gaan. 
 
Regels en afspraken  
Naast deze nieuwsbrief vindt u in deze mail ook de brief: Regels en afspraken van Camelot. Deze zijn 
door de ouderraad geëvalueerd en akkoord bevonden. 
 
Dag van de Leidsters 
In de derde week van september wordt de dag van de leidster gevierd. Zij worden dan even in het 
zonnetje gezet. Ook de ouderraad en het bestuur spreken hun waardering uit. 
De dag is dit jaar gezellig gevierd op dinsdag 13 september. Het thema was Hollywood Films en 
Sterren 
Wij hopen dat de kinderen hebben genoten! 
 
Hierbij bedanken wij alle ouders én de kinderen voor de leuke attenties én de high tea met de 
theedozen gevuld met alle versierde theezakjes, wat een ontzettend leuk idee. En wat ziet het er 
gezellig uit!  

 

                                               
 
 
Linda, Rianne, Monique, Nanda, Anja, Leoni, Kim, Nelly, Sanne, Thirza, Jamel, Roxanne, Nicolette,  

en Ineke 


