
 

 
 

 

Nieuwsbrief september 2022 
 

In deze nieuwsbrief informeren wij u over het volgende: 

Personeel: 
Onze nieuwe collega’s Kim, Rosalie en Julia stellen zich aan u voor. 
 
Beste ouders,  
Ik zal mijzelf even voorstellen. Ik ben Kim, 34 jaar jong en ik werk sinds eind augustus als flexwerker op De 
Notedop. Ik ben getrouwd en moeder van twee zoons, van 7 en 11 jaar oud. Mijn jongste zoon heeft ook op 
het kinderdagverblijf gezeten en beide kinderen op de BSO. Zij hebben altijd een hele leuke tijd. Als ik onze 
jongste zoon nu kom ophalen is het altijd erg gezellig, veilig en vertrouwd. Je ziet echt dat het een hecht team 
is. Ik vind het leuk om daar nu zelf onderdeel van te mogen zijn. 
 
Mijn hobby’s zijn erg wisselend, de ene keer geniet ik van een heerlijk wijntje met vriendinnen, de andere keer 
zit ik strak gepland voor de tv om voetbal of Max Verstappen te kijken en een andere keer ben ik weer heel 
creatief wat aan het maken. Ik heb er zin in om de kinderen allemaal te leren kennen en een fijne tijd tegemoet 
te gaan op De Notedop. Tot snel! 
 
Beste ouders,  
Mijn naam is Rosalie de Groote, ik ben 21 jaar oud en woon samen met mijn ouders en broer in Houten. Ik ben 
de afgelopen maand gestart als pedagogisch medewerker op de Notedop. Hiervoor heb ik de opleiding 
Onderwijsassistent afgerond en ben ik twee jaar werkzaam geweest op de BSO en kinderopvang. Ik ben vooral 
werkzaam op de maandag, dinsdag en donderdag. Op dit moment werk ik vooral op de BSO, maar je kan mij 
ook wel eens tegenkomen op het kinderdagverblijf. Naast het werken op De Notedop volg ik ook nog een 
studie, de studie Pedagogisch Educatief Professional op de Marnix Academie. Met deze studie wil ik graag de 
kant op van pedagogisch coach, daarom zal ik ook met Anita meelopen op kantoor en een kijkje nemen in haar 
functie als pedagogisch coach.  
De Notedop is voor mij niet helemaal nieuw. Zelf heb ik van baby af aan tot als negenjarige op De Notedop 
gezeten. Vooral de middagen op de BSO kan ik mij nog goed herinneren, waar ik het altijd erg leuk heb gehad. 
Het voelt daarom ook vertrouwd om weer terug te zijn en ik hoop de kinderen ook die leuke middagen te 
brengen op de Notedop.  
Naast het werken op de Notedop vind ik het heerlijk om te fitnessen en ben ik vaak te vinden in stad met 
vrienden.  Ik hoop ook u in de komende periode beter te leren kennen en tegen te komen op de Notedop!  

 
Beste ouders, 
Hierbij stel ik me graag aan jullie voor. Mijn naam is Julia, ik ben 25 jaar en woonachtig in Houten. 
Ik ben een nieuwe flexmedewerker voor 4 dagen in de week bij de Notedop voor zowel de dagopvang als de 
BSO. Vroeger heb ik zelf op de Notedop gezeten bij onder andere Ilona, Marianne en Petra, deze medewerkers 
zijn nu mijn collega’s. Mijn hobby’s zijn films kijken in de bioscoop, wandelen en op vakantie gaan.  
Ik zie jullie snel! 
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Atelier: 
 
Hallo allemaal, 
Hier een bericht vanuit het Atelier. We zijn nu ongeveer 8 maanden actief en wat is het leuk! 
Sinds januari weten vele kinderen de weg te vinden naar onze eigen ruimte in De Speelnoot. Er zijn al tientallen 
knuffels gemaakt en er wordt hevig op los getimmerd en gezaagd. “Kan ik niet” staat niet in ons woordenboek, 
we proberen het gewoon en we maken er altijd iets moois van. 
Ook de komende maanden hebben we nog een aantal leuke activiteiten op de planning staan. 
 
Workshops 
Zo gaan we vanaf nu regelmatig een workshop houden voor alle BSO-groepen. Deze week gaan de oudere 
kinderen bijvoorbeeld solderen. 
 
Afvaltrofee 
De herfstvakantie staat in het teken van recycling en duurzaamheid. We gaan onder andere op iedere groep 
een afvaltrofee maken. Een vraag aan jullie: willen jullie lege plastic flessen en ander (schoon) afval opsparen, 
bijvoorbeeld oude teenslippers, lege tubes tandpasta, blikjes enz. 

 

 
Sinterklaas surprises 
En voordat je het weet is het alweer Sinterklaas. Als een van je kinderen op school nog een surprise moet 
maken voor een klasgenoot, dan kunnen wij daarbij helpen. Eind november gaan we hiervoor een week 
reserveren. 
 
Groet Gerry  

  

Inschrijven baby’s: 
Momenteel hebben wij veel aanvragen voor rondleidingen en plaatsing van baby’s. We werken op beide 
babygroepen met wachtlijsten op verschillende dagen. Uiteraard willen we u als ouder voorrang geven op 
ouders die nog niet bekend zijn met De Notedop. We willen u daarvoor vragen om niet te wachten met 
inschrijven als u zwanger bent. Dit om te voorkomen dat u, langer dan nodig, moet wachten op een plekje. We 
zullen discreet met deze informatie omgaan.  

 
 
 
 
 



 

 
 

 
Aanbod muziekles: 
Beste ouders/verzorgers van de Notedop, 
 
Mijn naam is Mitchell van Wees en velen zullen mij ondertussen als bekend gezicht ervaren. Naast dat ik met 
erg veel plezier voor jullie kinderen zorg, ben ik ook (professioneel)muzikant en muziekdocent. Voorheen heb 
ik ook 2 jaar lang basgitaarles en band coaching gegeven in Utrecht en ben ik in 2021 afgestudeerd aan de 
Herman Brood Academie.  
Graag zou ik het lesgeven weer op willen pakken en heb ik van de Notedop de kans gekregen om dat in het 
pand van de Noteclub te doen! (Dat is bij groep oranje. Voorheen groep 09) 
Niet alleen de kinderen zijn welkom maar ook broers, zussen, neven, nichten, ooms, tantes, kennissen, 
vrienden en natuurlijk de ouders/verzorgers zelf! Voor een impressie van mijn muzikale ervaringen heb ik wat 
linkjes toegevoegd onderaan het bericht.  
 
Hetgeen dat ik op dit moment aanbied is het volgende:  

• (Bas)gitaarles voor echte beginners: €15 per les 

• Basgitaarles voor gevorderden tot (semi)profs: €17,50 per les 

De prijzen zijn excl. btw. Er is een Btw-vrijstelling kunstonderwijs aan personen tot 21 jaar. Een les heeft een 
duur van 30 minuten en is 1 op 1.  Duo-lessen kan in overleg maar heeft op dit moment nog niet de prioriteit. 
Dit omdat ik het belangrijk vind om ieder persoon individuele aandacht te kunnen geven voor de best 
mogelijke groei en vooral plezier.  De tijden en dagen hangen af van de aanmeldingen. De opties op dit 
moment:  

• Dinsdag & donderdag na opvanguren, dus vanaf 18:30u 

• Woensdagmiddag vanaf 13:00u 

• Vrijdag ochtend van 08:00 t/m 12:00u 

Heb je interesse of wil je meer info over bijvoorbeeld andere lestijden? Stuur het liefst een mailtje 
naar mvanwees16@gmail.com of spreek me even aan/vraag naar mij tijdens ophaalmomenten op dinsdag of 
donderdag. Tot snel! 
 

Links: (Quiz voor de kinderen: Zoek meester Mitchell      )  
 
 

Optreden radio Veronica: https://youtu.be/H4sMiOIW_SU 
Optreden radio NPO 2: https://www.youtube.com/watch?v=wcEDfDQs9_I 

Optreden Herman Brood Academie: https://youtu.be/uIeLu1b-zLY 
TVOH-medley: https://www.youtube.com/watch?v=O8BPWci1-Ws 

 

 
 
 
Activiteitenaanbod baby/peuters: 
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over de start van Ilona als activiteitenbegeleidster in de 
dagopvang. Zij is buiten de vakanties op maandag, dinsdag en donderdagochtend aanwezig en organiseert 
extra activiteiten voor baby’s, dreumesen en peuters. Er zijn al vele activiteiten de revue gepasseerd en 
inmiddels is Ilona een bekend gezicht in de dagopvang. Voor de kinderen die bijna naar school gaan is het leuk 
om samen met Ilona alvast kennis te maken met de ruimte van BSO De Noteclub als zij daar een activiteit doen.  
Ilona werkt in de middag op deze groep met je jongste kleuters van 4 - 5,5 jaar. De overgang van de dagopvang 
naar de BSO is hierdoor een stukje makkelijker.  
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Uitbreiding opvang: 
Hierbij kunnen wij jullie laten weten dat wij met ingang van 1 oktober 2022 groep “Blauw” structureel zullen 
openen op de woensdag. Tot op heden worden de peuters van groep “Blauw” en “Geel” op woensdag 
gezamenlijk opgevangen bij groep “Geel”, maar door de groeiende vraag naar opvang op de woensdag hebben 
besloten hier verandering in aan te brengen.  
 
Vanaf woensdag 5 oktober zullen de kinderen voor het eerst opgevangen worden op hun eigen groepen. De 
kinderen van groep “Geel” zullen op woensdag structureel opgevangen worden door Suzanna en Mathilda en 
de kinderen van groep “Blauw” zullen structureel opgevangen worden door Elly.  
 
Door het openen van beide peutergroepen hopen wij de opvangmogelijkheden op de woensdag te vergroten.  

 
Oudercommissie vergaderdata:  
Woensdag 9 november 2022  

 
Sluitingsdagen Notedop 2022 
Sinterklaasviering : maandag 5 december sluiten wij om 16.00 uur 
2e kerstdag  : maandag 26 december ‘22 
 

Even een leuk berichtje: 
Afgelopen dinsdag kwamen de kinderen van groep Lime met groot nieuws. Onze 
Notedop familie had zich namelijk uitgebreid! De familie-uitbreiding bestaat uit twee 
volwassen egels en meerdere baby egeltjes. 
De familie Egel heeft een prachtig nest gebouwd in onze ontdektuin. 
 
De kinderen zijn dolenthousiast en zijn direct alles over egels gaan googelen. Zo hebben 
zij ontdekt dat zij kattenbrokjes mogen eten en dat zij eind oktober/ begin november 
starten met hun winterslaap. 
Hierbij wat foto’s van de familie Egel. 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 


