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In deze nieuwsbrief willen we naast het gebruikelijke nieuws ook onze
nieuwbouwplannen met jullie delen. Maar voordat willen we toch eerst
de lente aankondigen!
Onder de warmte van de zonnestralen
Dat kan je lezen, in alle journalen
De lente is weer terug met zijn mooie kleuren,
en verdwijnen zeker alle slechte humeuren.

Fietsers op de weg,
Fijn om dat weer te beleven
Frisse groene bladeren, gras, bloemen en heg,
Heerlijk zo in de zon, de lente voortleven.

In geuren en kleuren de lenteknolletjes staan al boven,
Het is winterstop moet je geloven
De vogels bouwen hun nest,
De natuur is op zijn best

Lammetjes in de wei,
Veel komt alweer tot leven,
Iedereen opgewekt en blij,
dan kunnen de kinderen zich uitleven….
Heerlijk toch die lente…!!!????..
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Nieuwelingen
We vinden het geweldig dat in de eerste twee maanden van dit jaar wij
weer nieuwe kinderen mochten ontvangen op de BSO. Het zijn Guus
met zijn zusje Roos, Anna, Siemen met zijn zusje Doris en Lucas met zijn
broertje Marcus. We wensen ze veel plezier bij VillaDriel toe maar zo te
zien gaat dat zeker wel lukken.

Nieuwbouwplannen
De verhuisplannen van VillaDriel zijn al bij enkele ouders bekend en met
deze nieuwsbrief willen wij dit met iedereen delen. Hoewel de
vergunning nog niet helemaal rond is, zijn wij al druk bezig met het
uitwerken van deze plannen.
In 2011 zijn we gestart met BSO VillaDriel op onze huidige locatie in
Velddriel. Hierbij wilden we niet een gewone BSO zijn waar kinderen
(op)gevangen of gedropt werden. We wilden ons onderscheiden door
daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen
door ze op verschillende manieren te prikkelen, te
stimuleren, leuke uitjes te ondernemen en ze hun
fantasie wereld te laten ontdekken en te beleven.
Het moest een BSO worden waar wijzelf onze
kinderen met een gerust hart zouden willen
onderbrengen.
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Het pand aan de Voorstraat biedt hiervoor vele mogelijkheden en
zouden er wel zo’n 40 kinderen opgevangen kunnen worden. Helaas
mogen we minder kinderen opvangen gezien het beperkt aantal
parkeerplaatsen. Momenteel hebben wij een wachtlijst daarom hebben
we besloten om naar een geschikte nieuwe locatie te zoeken. We
denken deze te hebben gevonden in Kerkdriel en hieronder het 3d
ontwerp.

Er dient nog wel het een en ander aan gebouwd en verbouwd te worden
maar uiteindelijk zal de nieuwe locatie meer speelruimte hebben zowel
binnen als buiten met eigen parkeerplaatsen. In het ontwerp is veel
aandacht besteed aan licht, ventilatie en de veiligheid van de kinderen.
Er worden extra ramen, lichtkoepel, dakramen en een ca. 12 meter
brede dakkapel aan de achterzijde aangebracht.
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De begane grond is
gereserveerd voor de
Buitenschoolse opvang
waarbij we hetzelfde
concept zullen hanteren als
nu en met verschillende
ruimtes en hoekjes. Elke
ruimte/hoekje heeft wel
een ander thema en op
deze manier willen wij de
belevenis en fantasiewereld
van de kinderen stimuleren.
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Van verschillende ouders kregen
we vragen of het mogelijks was
om naast de BSO ook baby/
peuters op 1 locatie onder te
brengen. Met de nieuwe locatie
hebben we de mogelijkheid om
deze extra dienst te gaan
verlenen. De 1e verdieping van
het pand zal gereserveerd
worden voor de baby/peuter
groep.
In de speeltuin zullen enkele
speeltoestellen komen maar de
nadruk zal liggen om het kind uit te dagen en uit te nodigen tot
beweging en contact met de natuur.
Het koopcontract is getekend zoals je
op de foto kunt zien. De wens is dat
we met het nieuwe schooljaar naar de
nieuwe locatie kunnen verhuizen.
Heeft u opmerkingen, andere ideeën
of wensen graag laat het ons weten.
Wij zullen u in ieder geval in de
volgende nieuwsbrieven verder op de
hoogte houden.
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Algemene impressie
Op BSO VillaDriel wordt aandacht geschonken aan:
Zelf Knutselen
koken met
begeleiding

Creatief spelen

Gezonde voeding

Bewegen en lekker buiten
spelen
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Uitjes en Activiteiten
Op de eerste donderdag van het nieuwe jaar zijn we met z’n allen
pannenkoeken wezen eten in…..

Ja, Sven
inderdaad in
het pannenkoekenhuis
de Pimpernel
in Berlicum.
Verder hebben we
carnaval gevierd op
de boxhof, lekker
verkleed als clown,
danseres, ridder of
anders. Onze buren
hebben ons daar
getrakteerd op
chips, drinken en
pannenkoeken.
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In de carnavalsvakantie zijn we naar het pretpark
Billy Bird geweest en zitten we hier allemaal op één
grote familieschommel. Het zonnetje scheen er lekker en de
frietjes waren heerlijk. Voor sommigen van ons was dit
uitstapje best wel vermoeiend en konden we de ogen niet
open houden.
In de speeltuin bij de Kreek is het met
mooi weer, fijn om te spelen.
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Verjaardagen-dag
In januari waren jarig Ester, Merel, Alec, Emke en Jasper.

En in februari waren dit Ingeborg,
Felicia en Sven. Op deze verjaardagen
dag hebben we er een feest van
gemaakt door samen wat lekkers klaar
te maken en dit samen op te smullen.

Algemene mededelingen
- 21 april is het tweede paasdag, deze dag is de BSO gesloten.
- De schoolvakanties beginnen op 26 april, zullen jullie willen
doorgeven op welke dagen uw kind opvang nodig heeft, dan
kunnen we daar rekening mee houden bij het plannen van de
uitjes en het personeel.
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Knutselresultaten
Bij BSO VillaDriel wordt elke maand met een ander thema gewerkt. Zo
was in de afgelopen periode het thema WINTER met de volgende
knutselresultaten.
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Maar ook liefde was in de lucht met VALENTIJNSDAG met
zelfgeschilderde potjes en zelfgemaakte chocolade.
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Of gewoon wat
leuke werkjes

Carnaval
maskers
en rammelaars

Het team van BSO VillaDriel
Ingeborg en Jos
José, Marjon, Guanita, Harriëtte, Hennie, Jeanne en Anna
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