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Inleiding
In deze nieuwsbrief geven we een terugblik op de afgelopen periode, over de uitstapjes in de
meivakantie, het voorstellen van de nieuwe gezichten op de BSO en diverse knutselresultaten.
Terwijl de kinderen weer begonnen zijn aan het laatste gedeelte van het schooljaar zijn wij ook
onze toekomstplannen aan het uitwerken. In deze nieuwsbrief leest u meer hierover.

Nieuwelingen
Willem en Jorg zijn nieuw bij VillaDriel begonnen. We
wensen ze beide heel veel plezier toe.
Vanwege de groei hebben we personeelsuitbreiding
gezocht. Hennie Donker komt als oproepkracht ons
team versterken, hieronder stelt ze zich kort aan u voor.

Jorg

Willem
Hallo Allemaal
De meeste ouders kennen mij al, maar voor diegene die mij niet kennen wil ik mij
even voorstellen. Ik ben Hennie Donker en ben getrouwd met Anton, samen hebben
wij 2 dochters Manouk en Amber en wonen in Kerkdriel.
Ik ben sinds 1997 werkzaam in de kinderopvang, ben begonnen als vrijwilligster op
de peuterspeelzaal en heb daar de kans gekregen om mijn diploma te halen als
pedagogisch medewerker. De laatste jaren was ik werkzaam als TSO en BSO
coördinator, en heb hierdoor de meeste kinderen en ouders leren kennen die nu op
VillaDriel zijn .
Sinds 17 maart ben ik werkzaam bij VillaDriel als pedagogisch medewerker en heb
het reuze naar mijn zin.

Werken met kinderen blijf ik een uitdaging vinden, net zoals contact met de ouders, dus heeft u
vragen, stel ze gerust!
Met vriendelijke groet Hennie Donker
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Verhuisplannen
Wij hebben in de vorige
nieuwsbrief jullie al een idee
gegeven van onze verhuisplannen. Op de Hoorzik 38a in
Kerkdriel Noord zal VillaDriel
zijn eigen Villa gaan
betrekken. Zoals veel van
jullie al weten zullen wij er
naast de BSO ook baby/
peuters in de leeftijd van 0 tot
4 jaar opvang gaan bieden.
Sinds 1 mei hebben we de
sleutel gekregen en gaan we
binnenkort aan de slag met
het realiseren van al onze
bouw plannen. Er moet nogal
wat gebeuren maar we streven er naar om in het nieuwe schooljaar onze deuren te
openen. Jullie zullen dus nog even moeten wachten tot het zover is, maar wij
garanderen jullie dat het dan zeker zo gezellig zal worden als op onze huidige locatie.

Algemene impressie
Om een indruk te geven van een normale dag op de BSO staan hieronder een paar actie foto’s.
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Uitjes en Activiteiten
Zoals gebruikelijk hebben wij in de meivakantie van alles ondernomen met de kinderen. Helaas
zaten er een paar regenachtige dagen tussen, zodat we genoodzaakt waren om het alternatieve
programma te nemen. Maar zoals u kunt zien mocht dit de pret niet drukken. Hieronder zie je
waar we met de kinderen naar toe zijn geweest.

Film Rio 2 in 3d
Met de bus zijn we naar de Parade in Den Bosch getogen om daar
de film Rio 2 te gaan bekijken. De vogels Blu en Jewel hebben een
druk leven met hun drie kinderen.
Voor een familiereünie verlaten
ze hun huis voor de jungle. Daar
krijgt Blu het aan de stok met zijn
schoonvader en met de kaketoe
Nigel, die op wraak uit is. Een
hele leuke film!

Wamelland in Wamel

Springen, klimmen
en klauteren in
Wamelland.
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Schommelen, draaien, glijden en hobbelen in speeltuin Nederhemert.
Glijden, pompen, klimmen en draaien in ’t Kwekkeltje

Of Wip-Wappen in Hedel.
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Je moet er wel draaierig van worden, he Marjon!

Maar we hebben ook rustigere dingen gedaan zoals Cup-cakes versieren bij de MCD en terug op
de BSO hebben de kinderen ze natuurlijk zelf smakelijk opgegeten!

Verjaardagen-dag
De verjaardagen dag in maart en april waren weer berengezellig. We hebben samen met de
kinderen weer vele hapjes gemaakt en na het toezingen van de jarigen hebben we dit lekker
opgesmikkeld.

In maart waren jarig, Marjon, Wiktoria, Nynke, Roos, Fay en Tessa.
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In april waren jarig Pieter, Bram, Noortje, Anna en Yentl

Algemene mededelingen






Om tegenmoet te komen aan de wensen van de meeste klanten willen we een aantal regels
voor opvang in vakanties als volgt aanscherpen:
Is voor iedereen bekend dat wij in vakantieweken altijd een apart programma met uitstapjes
hebben, waarbij op dinsdag en donderdag uitjes gepland kunnen worden van een gehele
dag. De ervaring leert dat dit niet te combineren is met opvang van halve dagen. Wij kunnen
namelijk niet met de kinderen vertrekken als er gewacht moet worden op een kind dat pas
om 13 uur komt. Daarom hebben we besloten dat in vakantieweken op dinsdag en
donderdag geen halve dagen opvang meer wordt geboden. Op maandag, woensdag en
vrijdag worden geen uitjes van een hele dag ondernomen maar houden we rekening met
kinderen die halve dagen komen. De optie van een halve dag opvang blijft voor deze dagen
bestaan. Binnen een week kunt u indien er voldoende plaats is van opvang dag wisselen. Dit
geldt ook in een vakantieweek.
Er wordt in de vakanties gewerkt met dagdelen dat betekend van 7 tot 12 of 13 uur en van
13 tot 18 uur. Wilt u een halve dag komen dan kan dit op maandag, woensdag en vrijdag.
Wij hopen dat U voor deze maatregel begrip heeft, wij denken in ieder geval dat dit de
vakantievreugde van de meeste kinderen ten goede komt.
Het kan voorkomen dat u niet op tijd uw kind kunt ophalen doordat u bijvoorbeeld in de file
staat. Als u ons dit laat weten, is dit voor ons geen punt, dit kan altijd gebeuren. Echter de
laatste tijd komt dit te veel voor en we merken dat er misbruik van gemaakt word. Echter als
het personeel langer moet blijven zal deze ook betaald moeten worden, daarom hebben we
besloten dat de extra tijd vanaf volgende maand doorberekend gaat worden.
Bij de verjaardagen dag worden de kinderen die in de betreffende maand jarig zijn in het
zonnetje gezet en wordt er gekookt met kinderen. Hierdoor hoeft u geen traktaties te
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verzorgen en houden wij de ongezonde traktaties zoals chips en snoep buiten de deur. Om
dit te kunnen realiseren vragen we aan de ouders van de jarigen een kleine bijdrage van 10
euro. Verzoek is om deze contant te voldoen op de dag van de verjaardagen dag. Vaak
wordt dit vergeten en omdat wij het vervelend vinden om ouders hier meerdere keren op te
wijzen zal bij het ontbreken van deze kleine bijdrage dit additioneel op de factuur worden
opgenomen. Wij hopen op ieders begrip hiervoor.
Anna, onze activiteiten vrijwilligster heeft haar diploma Holistisch tekenaar (3) gehaald. Wij
feliciteren haar met deze prestatie.
VillaDriel is tegenwoordig ook te vinden op facebook, zie: VillaDriel.kindercentrum

Knutselresultaten
En ook deze nieuwsbrief sluiten we weer af met enkele knutselresultaten. Zo hebben de kinderen
voor de Moeders diverse cadeautjes gemaakt zoals mooie theeglazen met hele speciale
theezakjes.

Maar ook Pasen gaf de nodige inspiratie.
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Of de lente

Of gewoon wat leuke werkjes
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Het team van BSO VillaDriel
Ingeborg en Jos

José, Marjon, Guanita, Harriëtte, Hennie,
Jeanne en Anna
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