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Advent

Boekentip
In het boek 'Eerste hulp bij
hechting' vertelt Paulien
Kuipers heel beeldend over de
band tussen ouders en hun
kind. Lees hier alvast meer
over in dit artikel.

In een tijd waarin de dagen steeds korter zijn, zoeken we
graag naar lichtpuntjes. Een klein vlammetje van een kaars,
een snoer in de boom of een lampje dat flikkert tijdens de
donkere nacht. Lichtpuntjes zijn ook de vele rituelen en
feesten die horen bij deze periode van het jaar. Elke week in
de adventtijd bijvoorbeeld staat voor een ander natuurrijk en
daarbij horen andere materialen. Daarover meer in deze
nieuwsbrief. Verlichtend is ook het artikel in nieuws over de
veranderingen die minister Asscher wil in de kinderopvang.
En wat heeft 'wichtelen' met deze donkere tijd te maken?
Boukje van Heemhuys Het Kleine Volkje vertelt er meer over
in het derde artikel in deze nieuwsbrief.

Geld belangrijker dan rechten kind!
In de Correspondent van 27 november 2015 laat Marilse
Eerkens zich zeer negatief uit over de redenen waarom de
kinderopvang zich niet wil schikken naar de maatregelen van
Lodewijk Asscher. Hij pleit voor een betere zorg voor baby's
in de kinderopvang. Dat wil hij bereiken door minder baby's
per crècheleidster toe te wijzen en de regel dat een baby met
niet meer dan twee verzorgers te maken mag hebben. Exact
het beleid dat Heemhuys ondersteunt.
Lees verder
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Advent is een tijd waar veel beelden en bijzondere rituelen bij
horen. Tine van der Meer van Heemhuys Rozemarijne vertelt
hoe zij vooral jongere kinderen laat genieten van de komst
van het kerstkind. Er is een duidelijke orde in het opbouwen
van de kerststal waarbij de vier natuurrijken centraal staan.
Deze corresponderen met de vier weken van Advent.
Lees verder

Wichtelen tijdens Advent

Voor de ouders en de leidster van Heemhuys Het Kleine
Volkje start de adventtijd met het trekken van lootjes. Daarop
staat de naam van de persoon die zij tijdens de vier weken
voor kerst extra gaan verwennen. Het idee van dit wichtelen*
is volgens Boukje Spoel-Parry dat je elkaar zo omhult tijdens
een vaak drukke tijd.
Lees verder
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