Nieuwsbrief Tjil! November 2017
Chauffeur BSO Heikant:
Onze chauffeur Ad werkt sinds deze maand alleen
nog de ochtenden ivm de drukte in zijn eigen
winkel. Mine is erbij gekomen om zijn
middagritten over te nemen. Zei zal met veel
plezier onze kindjes van school halen en veilig
naar Tjil brengen. Ook Lars is aangenomen als
chauffeur, hij zal indien nodig ook wat ritten gaan
rijden, daarnaast is hij ook stagiaire bij bso
heikant.
Sinterklaas bij Tjil:
Even ter herinnering: Sinterklaas komt op
woensdagmiddag 22 November bij
Tjil op bezoek. Iedereen heeft via
de mail een uitnodiging gekregen
met de tijd voor zijn/haar locatie.
(deze hangen ook op de locatie)
Als je je nog niet aangemeld hebt
dan kan dat alsnog via:
linda@tjil.net of op 0654163302
Hopelijk tot dan!
Kerstvakantie
Mochten jullie nog lekker vakantie hebben in
december en/of Januari zouden jullie dit dan
door willen geven aan Pauline (voor kdv Heikant)
pauline@tjil.net of 06-52064123
of aan Linda (voor alle andere locaties)
linda@tjil.net of 06-54163302
Bedankt!!
Medicijnverklaringen:
Wij mogen pas medicijnen geven aan kinderen als
er volledige medicijnverklaringen zijn ingevuld
door ouders. Wij snappen dat het soms niet
haalbaar is om in de ochtend als je net moet gaan
werken dit allemaal nog vlug in te vullen op de
groep. Wij willen jullie laten weten dat onze
medicijnveklaringen ook te downloaden zijn via
onze site www.tjil.net
Deze zou u zelf kunnen printen en al invullen
zodat deze bij de opvang alleen maar afgegeven
hoeft te worden. Alvast bedankt!

Kalender
1
2
3 Mia Saracevic 1 jaar!
4 Thomas Vermeulen 10 jaar!
5
6 Iris Broeks 8 jaar!
7
8 Sophie Kerkhof 10 jaar!
Vince van Diemen 6 jaar!
Mara van Gool 4 jaar!
Fenna Buskens 1 jaar!
Amy Kortooms 6 jaar!
9 Micky van Sitteren 4 jaar!
Nora van den Broek 1 jaar!
10 Ayden van Erven 2 jaar!
11 Hidde Brandsma 6 jaar!
12 Lynn Hens 2 jaar!
Lina van den Berg 3 jaar!
13 Mete Han Zanlier 3 jaar!
Lotte Adams 1 jaar!
14 Belen van den Hurk 7 jaar!
15 Raff Maas 2 jaar!
Olivier Chyczewski 6 jaar!
16
17 Lynn Janssens 1 jaar!
Adrienne Nooren 2 jaar!
18 Daan de Leeuw 12 jaar!
19 Wiktoria Kuzmiak 6 jaar!
20 Mirthe Kerkhof 4 jaar!
Leroy Rockson 9 jaar!
Frida de Bruijn 6 jaar!
Lize Verkuijlen 4 jaar!
21 Yara Bouwhuis 1 jaar!
22 Dalia Buzatu 3 jaar!
23 Feliene Muscus 1 jaar!
Kelly jarig!!
24 James Westerveld 9 jaar!
25
26 Lisa Broerse 1 jaar!
27 Sophie Vermeulen 7 jaar!
28 Tess Schiele 8 jaar!
29 Issam Aitouakrim 2 jaar!
30

Stichting Sta Op
Hi allemaal, graag stel ik me aan jullie voor. Ik ben
Willeke Kafoe en een van de moeders van Indy Kafoe,
die bij de pukkies zit. Indy kent haar moeder alleen in
een rolstoel. Toen zij twee was, ben ik heel erg
achteruit gegaan. Ik heb namelijk een agressieve vorm
van MS. Ze weet niet dat ik haar, toen ze klein was, ’s
nachts droeg als ze niet kon slapen, dat ik met haar
naar het consultatiebureau wandelde voor haar
prikjes. Ze kent mij alleen in een rolstoel. Da’s op zich
geen ramp, maar voelt wel enorm rot. Er is altijd
iemand met ons mee die samen met Indy loopt, als
we bijvoorbeeld een boodschapje gaan doen, naar de
speeltuin gaan of naar de kinderboerderij. Ik kan niet
meer met haar meedoen en dat doet pijn.
Er is een oplossing voor: stamceltherapie. Die wordt
echter in Nederland niet aangeboden tegen MS.
Bewezen is dat 80% van de mensen met MS die dit
ondergaan niet verder achteruit gaat en 60% van de
mensen verbetert enorm. Dat zou betekenen dat ik
Indy zelf weer op de schommel zou kunnen duwen!
Dat ik met haar zou kunnen zwemmen. De dingen met
haar zou kunnen doen die ’gewone moeders’ als
vanzelfsprekend beschouwen. Deze behandeling kost
echter 80.000 Euro. Daar zamelen we geld voor in,
want dat hebben we niet. Daarvoor hebben we
Stichting Sta Op opgericht, die je op Facebook kunt
vinden en via www.stichtingstaop.nl . Zouden jullie,
als mama’s en papa’s, willen helpen weer een
compleet gezinnetje te zijn? Kunnen jullie ons verhaal
delen en een steentje bijdragen? We organiseren ook
allerlei activiteiten zoals een bingo en een
benefietetentje bij ‘t Zusje. Komen jullie ook? Dan heb
je een gezellige avond en steun je ons tegelijkertijd.
We zouden je enorm dankbaar zijn.
Groetjes,
Willeke Kafoe

Administratie dicht tussen kerst en oud&nieuw!
Via deze weg willen we jullie alvast op de hoogte
brengen dat onze administratie gesloten is tussen
kerst en oud&nieuw. Dat houdt in dat we in die
weken geen contractwijzigingen etc kunnen
doorvoeren. Mocht u een wijziging hebben zal
het daarom iets langer duren als dat u van ons
gewend bent.
Oudercommissie
Onze oudercommissie komt een paar keer per
jaar samen om verschillende onderwerpen te
bespreken rondom Tjil!
Heeft u opmerkingen of tips voor onze
oudercommissie?
Dit kan per e-mail aan hen worden doorgegeven
via oudercommissietjil@hotmail.nl
Ook zoeken we nog leden voor in de
oudercommissie, vooral bij kdv de dirigent, onze
beweegbso en bso Hazennest.

Met vriendelijke groet,
Team Tjil

