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Ei, ei, ei en we zijn zo blij !
Het voorjaar is weer volop aan de gang met al vele mooie dagen, en daar genieten we volledig
van. Zo kun je in deze nieuwsbrief lezen dat we met Pasen paaseieren zijn gaan zoeken. Ook
bij BSO VillaDriel is de meivakantie een gelegenheid om naar de film te gaan. We zijn met z’n
allen naar de film Sneeuwwitje geweest. Van dit klassieke sprookje is een spectaculaire versie
gemaakt waarin de boze koningin de troon van een weesmeisje wil stelen. Maar mei heeft ook
veel vakantiedagen welke we met de kinderen heerlijke dingen hebben ondernomen. Lees maar
wat we allemaal bij Naturalis zijn tegengekomen of wat we bij het aardbeien terras allemaal
hebben gedaan.

Paaseieren zoeken
Met Pasen zijn we in het
slinger-bos in Rossum
geweest om eieren te gaan
zoeken. De paashaas
Simona wist niet meer waar
zij de eieren had verstopt.
Maar na lang zoeken onder
elke boom hebben de
kinderen de paaseieren toch
nog gevonden. Deze eieren
mochten natuurlijk mee naar
huis. Na de zoektocht
hebben we nog lekker
gewandeld aan de dijk en in
de speeltuin gespeeld.
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Naturalis
Op donderdag 3 mei hebben we een bezoek gebracht aan Naturalis. Hieronder kan je een
indruk krijgen van wat we gedaan en gezien hebben. Een groepsfoto voor een neushoorn, een
workshop over schelpen. De kinderen hebben geprobeerd of zij de zee in de schelpen konden
horen. Daarnaast hebben we veel opgezette dieren en botten gezien.

Het aardbeien terras
Alweer een gezellig en geslaagd uitje, dit keer naar het aardbeien terras in Rijsbergen. Eerst
hebben de kinderen zich uitgeleefd in de buitenspeeltuin. Daarna hebben we zelf aardbeien
gepluk of beter nog geknipt met een schaartje. De dag werd afgesloten op de BSO waar de
geplukte aardbeien zijn gegeten met gesmolten chocolade uit de chocolade fontein. De zelf
geplante aardbeiplantjes mochten de kinderen mee naar huis nemen.
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Op de volgende dag hebben we van de aardbeien nog lekkere jam gemaakt waarvan de ouders
ook een proefje hebben kunnen nemen.
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Personeel en algemene aangelegenheden
Omdat wij al een aantal inschrijvingen hebben voor volgend jaar
hebben we besloten om alvast een pedagogisch medewerkster aan
te nemen. Uit de selectieronde hebben we Mariska Verbruggen
gekozen vanwege haar passie voor kinderen en haar kwalificaties
(SPW niveau 3, BHV-er, EHBO voor kinderen en reanimatie). Zei zal
ook aanwezig zijn op de opendag / barbecue waar iedereen kennis
met haar kan maken.

De maatschappelijke stagiaires Simona en Willem hebben hun stage bij VillaDriel afgerond. Op
de opendag/barbecue op 16 juni zullen ze ook aanwezig zijn.
In het belang van de veiligheid van de kinderen hebben José en Ingeborg een workshop “in
veilige hand”, over kindermisbruik gevolgd.
Vanwege persoonlijke en gezondheid omstandigheden heeft Ruud zijn werkzaamheden bij BSO
VillaDriel gestopt.
Van de familie van Lida (onze vorig jaar overleden medewerkster) hebben een groot aantal
kinderboeken gekregen. Kinderen kunnen deze boeken zoals bij een bibliotheek lenen van de
BSO. Hiermee willen we het lezen van boeken bij de kinderen bevorderen.
Uit recent onderzoek is gebleken
dat kinderen meer inspraak
willen bij de opvang. Dit bevestigt
dat wij met onze aanpak op de
goede weg zitten.

De buitenspeelplaats is onder handen genomen en is gezelliger gemaakt met nieuwe toestellen,
muur tekeningen en nieuwe meubels.
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Opendag

Op zaterdag 16 juni houdt BSO VillaDriel een opendag van 10 tot 15 uur. Alle ouders en
kinderen of geïnteresseerden kunnen dan eens een kijkje in de keuken nemen. Voor de klanten
van BSO VillaDriel vindt er aansluitend op de opendag een barbecue plaats. Op deze barbecue
zal de oudercommissie zich presenteren aan de ouders van de BSO kinderen.
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Knutsel-impressies

Bij mooi weer gaan we vaker (ongepland) met de
kinderen lekker uitwaaieren zoals hieronder in de
apenboom bij de zandmeren. Maar kan ook een
boswandeling of speeltuin zijn.
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