Nieuwsbrief 13

4 januari 2014

Hier ligt alweer de eerste nieuwsbrief van VillaDriel van 2014 voor u. Voordat we
vertellen wat we allemaal hebben gedaan in de laatste 2 maanden van 2013, eerst nog
het volgende:

Beste Klanten
Het oude jaar is gaan slapen.
Het nieuwe jaar is aan het ontwaken.
Wij wensen jullie veel liefde, gezondheid en geluk.
Dan kan ook dit jaar niet meer stuk.
En dat al jullie wensen uit mogen komen.
Waarvan jullie in het oude jaar alleen van hebben mogen dromen.
Zonder jullie was het ons nooit gelukt!
Vertrouwen, vriendschap, samenwerking en hulp
Het was een succesvol jaar
En dat is dan niet zomaar!!
Wij wensen jullie het komende jaar
veel vreugde, gezondheid en zonneschijn
Zodat jullie elke dag opnieuw
tevreden en gelukkig kunnen zijn.
Gezond, Gezellig, Geweldig en Gelukkig Gloednieuw jaar 2014!.
We hebben met z’n allen een drukke periode achter de
rug. De sint en de pietermannen brachten een bezoek aan
de BSO en hadden voor iedereen een cadeautje bij. De
kerstperiode en de eindejaarsborrel waren fijne momenten
waar we met tevredenheid op terugkijken. En als dit
allemaal nog niet genoeg was, hebben we in
november/december ook de verjaardagen dag gehad en
hebben we verder diverse uitstapjes gemaakt. In deze
nieuwsbrief kun je meer lezen over al deze activiteiten.
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Nieuwelingen
In december 2013 is Jasper begonnen bij de BSO en in het nieuwe
schooljaar zal ook zijn broertje Jens hem volgen. We wensen hem
veel plezier bij de BSO.
Jasper

Algemene impressie
Hiernaast staan een aantal foto’s om een impressie te geven van het leven op BSO
VillaDriel.

Sinterklaas
Op 5 december werd hij verwacht alle kinderen waren er klaar voor. Toen we genoeg
sinterklaas liedjes gezongen hadden met de allernieuwste “pieten moves” dansen en we
niet meer binnen wilden blijven, zijn wij de storm gaat trotseren en de sint buiten gaan
opwachten. En ja hoor de Sint had samen met 5 pieten tijd vrijgemaakt om VillaDriel te
bezoeken. Hij had niet alleen maar een aardig woordje maar voor elk kind ook een leuke
verrassing.
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2 zwarte pieten hadden de opdracht van de sint gekregen om de middengroep te woord te staan en de cadeautjes uit te delen
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Weer twee andere pieten ontfermden zich over de grote kinderen.
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Oudjaarsreceptie
Op de laatste opvang dag hadden we traditioneel weer onze oudjaarsreceptie. Voor deze
dag hadden de kinderen samen met de leidsters allemaal lekkere hapjes klaar gemaakt
en de BSO sierlijk aangekleed. Samen met de kinderen en de ouders hebben we er een
gezellige avond van gemaakt en er werd getoast op 2013/2014 met kinderchampagne of
iets anders lekkers.

Uitjes en Activiteiten
In de kerstvakantie hebben we twee uitjes gehad, zo zijn we op 23 december naar Dippie
Doe geweest in Best en op 24 december een excursie naar een brandweerkazerne.
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Dippie
Doe
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De excursie naar de brandweer was in Wijk en Aalburg op de kazerne waar de vader van
Marjon werkt. De kinderen hebben genoten maar vonden dat de sirenes echt veel herrie
maken, zelfs met je vingers in je oren.
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De verjaardagen dag is voor de kinderen altijd hard werken. Ze mogen meehelpen met
het maken van de hapjes.

In november waren Isabella, Iris, Ella, Thomas en Tijn jarig (helaas kon Tijn niet op het
feestje zijn). In december waren Dylan, Lucas, Willem, Yara en Renée jarig.
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We hebben niet alleen uitstapjes met de kinderen gemaakt. We zijn met het personeel
op stap geweest, lekker gaan eten. Dit keer mochten de meisjes van de BSO ook de
aanhangers meenemen.

Algemene mededelingen
-

Marjon, Harriëtte en Ingeborg hebben de BHV cursus gevolgd,
Bedrijfshulpverlening, dit bestaat uit brandbestrijding, eerste hulp
en reanimatie. José doet jaarlijks via het Rode Kruis, haar EHBO
met daarbij de kind EHBO. Guanita heeft in het verleden al de
BHV cursus gevolgd. Met deze vaardigheden kunnen wij de
kinderen beter helpen, indien nodig. Op de foto is Marjon en
Harriëtte in actie.

-

Kinderopvangtoeslag 2014: vraag het aan binnen drie maanden na start opvang .
Gaan uw kinderen in 2014 naar de kinderopvang? Dan moet u binnen drie
maanden ná de maand dat de kinderopvang van start is gegaan uw toeslag
aanvragen. Als u langer wacht, loopt u kinderopvangtoeslag mis.
Ga voor meer informatie naar www.toeslagen.nl

-

In november heeft de oudercommissie de risico inventarisatie doorgenomen en
hun bevindingen teruggekoppeld. In december zijn alle aandachtspunten
nogmaals doorlopen en gecontroleerd. De risico inventarisatie, gezondheidsrisico
en plannen van aanpak zijn vernieuwd. Hiermee kunnen we 2014 weer vooruit.

-

De eerst volgende vakantie is de carnavalsvakantie (1e week van maart). Heeft u
al plannen? Weet u al wanneer u opvang nodig heeft, laat het ons alvast weten in
verband met de personeelsrooster en de planning van eventuele uitjes.
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Knutselresultaten
Afgelopen maanden zijn we, zoals gebruikelijk, druk met knutselen aan de slag geweest.
We hadden een lading Keukenkastdeurtjes geregeld, deze werden fraai opgesierd met
schilderwerken en met gekleurd garen over spijkertjes verbonden. Zo werden er vliegers,
vlinders, sterren, herfstblad, raket, voetbal en een luchtballon van gemaakt
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Het knutselen stond in het teken van winter en kerst. Wij hebben o.a. kleurige kerstballen
met foam klei gemaakt, dennenbomen van kurken, ijsstokjes en wc rollen, Kerstmannen
van oude blikken en sneeuwpoppen van oude sokken, melkpak en piepschuim gemaakt.
Inmiddels hebben we de kerstboom al afgebroken, kerstspullen zijn opgeruimd en gaan
we met frisse nieuwe ideeën weer in 2014 aan de slag. Wij zijn er helemaal klaar voor.

Het team van BSO VillaDriel dankt u voor uw vertrouwen in
ons werk in 2013
Ingeborg en Jos
José, Marjon, Guanita, Harriëtte, Jeanne en Anna
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