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Eindelijk vakantie !!!!
We hebben er lang naar uitgekeken maar daar is ie dan de VAKANTIE!!! Ook op goed
weer hebben we lang moeten wachten, dan was het weer geen weer, of wel weer, of
morgen weer beter weer. Als het alweer een beetje weer wil worden dan wordt het
zekerweer buiten speelweer.
Voordat jullie en wij de koffers pakken, willen we nog deze nieuwsbrief opstellen, we
hebben hem kort gehouden.
zomervakantie
Zomer de beste tijd van het jaar
Na een heel jaar leren eindelijk klaar
geen zorgen meer
gewoon lekker genieten van het weer
6 weken even rust
je kan zonnen aan de kust
of zwemmen in het zwembad
of winkelen in een leuke stad
Op vakantie naar het buitenland
naar de bergen of naar het strand
met het vliegtijd, de auto, bus of trein,
gewoon lekker samen zijn!

Nieuwelingen van mei en juni
In mei en juni zijn Yara en Willem begonnen, we hebben nog geen kans gehad om van
hen een leuke foto te maken. We zullen deze in de volgende nieuwsbrief alsnog
opnemen met de andere nieuwelingen.
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Uitjes en extra activiteiten
Zoals gebruikelijk, zijn we met onze speeltuinbende er bij mooi weer op uit getrokken.
We zijn in het Slingerbos in Rossum, speeltuin in de Kreek en bij de zandmeren
geweest. Op 4 juli, 23 juli, 30 juli en 8 augustus hebben we in de komende periode hele
dagen vullende uitjes. De papa’s en mama’s van de kinderen die meegaan moeten niet
vergeten om dan drinken voor onderweg mee te geven.
Op andere dagen met mooi weer zullen we in de omgeving wat kortere uitjes maken.
De picknickmand met iets lekkers vullen en gezellig naar buiten gaan ravotten.
Ook liggen de zwembadjes al klaar voor waterpret op de BSO zelf.

Algemene mededelingen
 VillaDriel gaat de hele zomervakantie door, dus mocht u extra opvang nodig
hebben, laat het ons weten.
 Mocht de deur van de BSO dicht zijn dan zijn we lekker met de kinderen op pad.
U kunt ons altijd bellen of mailen op de mobiele nummers.
 Zoals u wellicht weet gaan we verder met het thema recycling, u kunt voor ons
verzamelen kurken, oude CD’s, oude LP’s, bierdopjes, stoffen, oude sleutels,
kleine houten (sigaren) doosjes enz.
 Voor het nieuwe schooljaar zoeken wij nieuwe vrijwilligers die willen helpen bij
de tussenschoolse opvang of voor het begeleiden van kinderen bij huiswerk en
knutselen. Wil je hier meer over weten kom even langs of bel maar naar de BSO
(0418-750501).
 Op 11 september en 20 november vergadert de
oudercommissie weer, heeft u interesse om deel
te nemen kunt u zich melden bij de voorzitter Wim
de Koning (oudercommissie@villadriel.nl).
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Knutselwerkjes en algemene impressie
Hieronder wat foto’s om een algemene impressie van een dagje op de BSO te geven.

Met grote en kleine koekie monsters, de zandbak, verjaardag van Kasia en Harriette,
het maken van een eigen t shirt, bewegen op muziek, spelen met auto’s en lego, de
grote knutseltafel en ja dan moet er ook af en toe meegeholpen worden met huishoudelijke klusjes. Er valt altijd wel wat te beleven op de BSO.
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Met recycling van materialen kunnen
de mooiste voorwerpen gemaakt
worden, zoals een beker, een
bloemenvaas, een pennenbak, een
tas, een stenen papiergewicht.

Ook hebben we een echte uilen
bal gehad met hele blitse
zelfgemaakte uilen, zie hiernaast
de verschillende resultaten.
Hiervoor zijn CD’s, dekseltjes en
plastic lepeltjes gebruikt.

Rest ons niets verder dan om jullie een prettige vakantie te wensen.

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