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Onvergetelijke zomervakantie !
Velen van ons zijn heerlijk op vakantie geweest naar verre oorden. Met BSO VillaDriel
zijn we ook op pad geweest, zelfs helemaal naar (klein) Zwitserland. Zoals je in deze
nieuwsbrief kunt lezen, hebben we genoten van zon, water en strand en hebben we
lekker gekookt en frietjes gegeten en ijsjes en ijsjes en ijsjes. Lees verder nog veel
meer nieuws over BSO VillaDriel.

Open dag
Op 16 juni hebben we een open dag gehad. In
de pers (zoals het Brabants dagblad, mooi
Maasdriel) is er veel aandacht aan dit
evenement besteed. Zelfs in het Carillon
hadden we een mooie flyer bijgevoegd. Dit
heeft er toe geleid dat we vele kijkers en
geïnteresseerden mochten ontvangen op de
BSO. Door deze aandacht hebben we diverse
inschrijvingen mogen ontvangen, zelfs al
aanmeldingen voor februari 2013.

Nieuwe kinderen
Wegens een verhuizing naar Brakel hebben
we Przemek in juni uitgezwaaid en wij willen
hem daar veel geluk wensen. We mogen
inmiddels wel twee nieuwelingen
verwelkomen, dit zijn Yentl en Ester. Met hun
erbij zal het extra gezelliger worden.
Met heel veel enthousiasme kunnen we
melden dat onze dienstverlening voor het
komende schooljaar 2012-2013 is uitgebreid
naar Velddriel en Hedel.
Yentl
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Presentatie van de oudercommissie tijdens de Barbecue
Aansluitend op de open dag van 16 juni hebben we een gezellige barbecue gehad
waarbij bestaande klanten en geïnteresseerden kennis konden maken met de
oudercommissie, bestaande uit Wim de Koning (vader van Sandra en Eline), Irina Flier
(moeder van Luke en Emily) en Ingrid van Rompay (moeder van Lucas en Felicia). We
hopen hiermee de oudercommissie toegankelijker te maken voor de klanten van BSO
VillaDriel. Op 23 juni is door de oudercommissie het pedagogisch plan besproken. Op
15 september zal de risico-inventarisatie onder de loep genomen worden. Heeft u
vragen of opmerkingen laat het de oudercommissie weten.
(oudercommissie@villadriel.nl).

Aanpassingen gebouw
In de vakantie hebben we niet stil gezeten. Binnen in het gebouw hebben we een grote
schoonmaak gehouden. De verkleedstukken en kussens zijn gewassen en met
brandvertrager geïmpregneerd. Voor de televisie-hoek hebben we een nieuwe bank
gekocht. De ballen van de ballenbak hebben de kinderen zelf op een speelse manier in
het buitenbad gewassen en ze zijn weer zo schoon als nieuw. Uiteraard is ook de
ballenbak en alle ruimtes grondig schoongemaakt.

Aan de buitenkant van het gebouw
zullen ook verbeteringen
doorgevoerd worden, zoals het
schilderen van de kozijnen en
deuren. Maar de schilder heeft het nu
nog te druk, of zal hij gewoon zelf op
vakantie zijn (?). De komende maand
gaat hij dit oppakken. Zoals je op de
foto kunt zien zijn wij maar alvast zelf
begonnen.

10 augustus 2012

nieuwsbrief 5

2

Inmiddels is de buitenspeelplaats al aardig aangekleed en beleven we daar ook het
vakantiegevoel. Zie onderstaande foto’s van onze buitenspeelplaats van voor en na de
make over.
Na: een uitdagende speelomgeving

Voor: een kale parkeerplaats

.

Uitjes
Het vakantie gevoel betekent vrij van school zijn, geen verplichtingen hebben en samen
leuke dingen ondernemen. We hebben in de 6 weken van de zomervakantie het gevoel
van vrijheid geprobeerd over te brengen door naast onze activiteiten op de BSO er
regelmatig op uit te trekken. Dit kun je zien in de volgende foto’s.
Speelland Beekse Bergen
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Strand Berkendonk in Helmond

Recreatiestrand de Beldert te Zoelen

zomervakantie

In deze zomervakantie hebben we de volgende
uitstapjes gemaakt: :











Zomer is 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!

Kasteel Loevensteijn
Speelland Beekse Bergen
Klein Zwitserland in Tegelen
Zandmeren in Kerkdriel
Slingerbos in Rossum
Speeltuin en het pannenkoekenhuis in
Nederhemert
Strand Berkendonk in Helmond
Tot tweemaal toe een bioscoopje pikken in Den Bosch (Madagaskar 3 en Ice
Age 4), zoals film kijken behoort te zijn, met drankjes en popcorn.
IJsjes, pannenkoeken, pizza’s, frietjes, kip-nuggets, cakejes hebben
deelgemaakt van ons menu.
Recreatiestrand de Beldert te Zoelen
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Klein Zwitserland in
Tegelen

Kinderen hebben hun energie kunnen kwijtraken door lekker klimmen, klauteren of
gewoon ravotten in klein Zwitserland. Zelfs kon er gezwommen worden, er was er maar
eentje die het te koud vond!!
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Knutselwerk
Hoewel de zomervakantie gericht was op het buitenspelen, hebben we toch enkele
knutselwerkjes kunnen maken tijdens regenachtige dagen. Hieronder zien jullie een
greep uit al het moois wat ook nu weer is gemaakt.
Voor de vakantie heeft iedereen een
vakantiekoffer gemaakt

Of wat te denken van deze aquarium

Of deze mooie sleutelhangers

Nieuwe schooljaar
Het is nu toch echt, het zou weer beginnen, het gewone alledaagse leven, kinders weer
naar school en weer in het gareel. Wij hebben enorm genoten van de vakantie, wij zijn
overal geweest en veel gedaan. Dankzij de inzet van José en Mariska hebben wij zelf
ook kunnen genieten van 2 weken vakantie. We zijn gebruind, uitgerust en hebben
weer goede moed om het nieuwe schooljaar in te gaan. De kinderen zullen ook dit jaar
weer hard moeten werken. Maar wij willen het gevoel van vrijheid van vakantie kunnen
vasthouden gedurende het schooljaar door de kinderen op z’n tijd ook plezier te laten
beleven. VillaDriel blijft dit jaar ook regelmatig verschillende uitjes en ontspannende
activiteiten aanbieden.
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We merken dat de kinderen toch blij zijn dat het weer tijd is om naar school te gaan.
Nieuwe juf of meester... gewoon spannend. Papa's en mama's zijn ook weer gaan
werken en trouwens...!!!!, wanneer begint de herfstvakantie??? joepie!!!!
Hoewel we nog net niet begonnen zijn met het nieuwe schooljaar willen wij al weten
wanneer de kinderen in de herfstvakantie van 15 tot 20 oktober komen. Zouden jullie dit
zo snel mogelijk willen doorgeven, dan kunnen we onze planning daarop aanpassen.

Groetjes,

Ingeborg en Jos
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