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2012 gaat over in 2013
Het jaar 2012 is alweer (bijna) voorbij en het was een jaar waarin BSO VillaDriel
definitief zijn plaats in de kinderopvang heeft veroverd. We hebben Jose en Mariska als
vaste leidsters aangesteld, Harriette helpt ons als stagiaire bij diverse projecten en de
vele overige werkzaamheden. Marja is gekomen om ons team te versterken, met haar
30 jarige ervaring als onderwijzeres is ze de juiste persoon om de kinderen de tipjes te
geven bij het huiswerk. Verder geeft ze ook Nederlandse les aan ouders en familie die
van buitenlandse afkomst zijn.
Het pand hadden we in 2011 al grotendeels ingericht maar hebben dit in 2012 steeds
verbeterd met een nieuw verlichtingsconcept, nieuw zeil in de knutselruimte, nieuwe
knutseltafel en banken en een knusse TV hoek. Elk seizoen, van carnaval tot kerst en
van winter tot zomer, had ook weer zo z’n eigen aankleding en wij kunnen dus wel
begrijpen dat Mariska gek wordt van al het gesleep met stoelen en tafels.
Het grote voormalige bank gebouw hebben we ook bijna vol gekregen, hadden we eind
2011 in totaal 10 kinderen in de opvang, eind 2012 is dit uitgegroeid naar 19. Maar ook
de eerste 8 nieuwe kinderen voor 2013 zijn al ingeschreven dus we hebben het
vertrouwen dat 2013 een goed jaar mag worden.
Door de toename van het aantal kinderen zijn wij weer op zoek naar een nieuwe
leidster. Weet je iemand die bij ons team past, laat het ons weten.
De eindejaarsreceptie was weer
lekker en gezellig.
De kinderen
hadden overdag
lekkers klaargemaakt en ze
werden mooi
geschminkt.
Daarnaast was er
een spetterend
optreden van een
meidengroep.
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Oud en nieuwjaarsdag wensen
Laat het oude jaar eens wapperen in de winterwind
zodat je er zeker van bent dat er een fris nieuwjaar begint
Voor de laatste dagen van dit jaar
veel gezelligheid met elkaar
voor de 365 dagen die dan volgen
veel geluk en weinig zorgen
Wij wensen jullie een vrolijk eind en een goed begin
Een heel nieuw jaar volkomen naar je zin
Voor hele bijzondere mensen
dit gedicht met fijne wensen
Een goede gezondheid
en bergen van geluk
Voorzien van veel gezelligheid
een heel jaar aan een stuk
Wij wensen jou en hen die jou omringen
Het allerbeste voor het Nieuwe Jaar
Geluk in grote en in kleine dingen
maar bovenal liefde voor elkaar
Een klein stapje is het van 2012 naar 2013
365 spieksplinter nieuwe dagen
Om te genieten van mooie dingen

Nieuwelingen

In de afgelopen maanden hebben we ook weer nieuwe kinderen mogen inschrijven.
Merel en Alec zijn sinds december nieuw op de BSO, ze zijn broer en zus. Veronica is
in november begonnen en haar broertje David zal haar in januari volgen. Alle vier zijn
van de Mgr. Zwijsenschool.
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Tara is in november naar de Meidoorn school gegaan en nu komt ze samen met haar
broertje Luke en zusje Beau ook naar BSO VillaDriel. Ze is al aan het oefenen om later
dokter te worden.
En van de Deken Wehmeijerschool is Sven nieuw, helaas zal hij niet zo lang blijven
omdat hij binnenkort gaat verhuizen naar Eindhoven. Sven kan zich heel goed
verstoppen want we hebben geen foto van hem kunnen vinden.
BSO VillaDriel krijgt nu meer naamsbekendheid en onze aanpak blijkt ook aan te slaan.
Voor januari en februari hebben we al 8 nieuwe aanmeldingen, deze zullen we in de
volgende nieuwsbrief voorstellen.
Terugblik 2012 door Leidster Mariska

Hallo allemaal,
Even een kort verhaaltje over hoe ik 2012 ervaren heb. Ik heb
een aantal leuke en belangrijke dingen gedaan en beleefd die
mij zijn bijgebleven.
In januari heb ik de eerste stap gezet naar het waarmaken van
één van mijn dromen, en dat is het inschrijven voor de
opleiding tot dierenartsassistente. In september ben ik aan de
opleiding begonnen en het bevalt erg goed. Ik ga eindelijk met
plezier naar school. In mei ben ik begonnen bij VillaDriel en ik
heb het hier erg naar mijn zin. Ik heb al vele leuke uitstapjes
met de kinderen mogen doen, de kinderen gaan met plezier
naar de BSO en dat maakt het voor mij ook een feestje.
Dan nog één leuk moment die ik jullie niet wil onthouden…..
Afgelopen zomer ben ik door mijn vriend ten huwelijk
gevraagd en natuurlijk het ik ´ja´gezegd! Op 24 mei 2013 is
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onze grote dag en we zijn momenteel druk bezig met het
regelen van alle dingen die daarbij komen kijken.
Kortom, een leuk 2012 voor mij en 2013 gaat vast ook top
worden!
Ik wens iedereen veel liefde, geluk en
gezondheid toe in 2013
(en daarna natuurlijk ook!)
En, maak je dromen waar!
Liefs,
Mariska

Huiswerkbegeleiding
Vanwege de groei in vraag naar huiswerkbegeleiding hebben we
hier speciaal een juf voor aangetrokken, namelijk Juf Marja. Zij is op
dinsdagen en donderdagen aanwezig en kan aan de kinderen extra
aandacht geven op specifieke gebieden zoals taal, tafeltjes en
diverse huiswerk opgaven. Ouders kunnen doorgeven op welke
gebieden hun kinderen extra aandacht nodig hebben.
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Uitjes en
activiteiten

Op 31 oktober
hebben we
Halloween
gevierd, de echte
heksen, feeën en
monsters kun je
direct op de foto
hier herkennen.

Echt een
gezellige
gekke bende
daar op
BSO
VillaDriel.
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Ook in oktober, november en december hadden we verjaardagen te vieren. In oktober
was de verjaardag van Kinga, in november Isabella en Oliwia en in december was
Lucas jarig.
Op 5 december heeft verdwaal Piet de BSO
bezocht (omdat wegwijs Piet niet mee was
gekomen moest Ingeborg verdwaal Piet
ophalen bij de Zandmeren). Bijna alle kinderen
waren aanwezig, maar ook veel nieuwelingen
en andere kleine gastjes. De kindertjes
luisterden aandachtig naar Piet, en ja hoor
uiteindelijk had zwarte Piet voor iedereen een
kleine verrassinkje bij.
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Knutselresultaten

Halloween Pompoenen

Halloween cup cakes

Thee dozen

Lekkerbekjes van eierkoek

Schilderijen gemaakt met
waskrijt en verf
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Er werken echte bouwvakkers op de
BSO, zie dit dorp van speculaasdeeg

of wat te denken van deze
kerstboom van speculaas

Rudolf, het rendier met de rode
neus
28 december 2012

En een echte sneeuwpop op de achter speelplaats

nieuwsbrief 7

8

Tevredenheidsonderzoek
Afgelopen maand hebben wij voor het eerst een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd en
wat zijn wij blij met de uitslag! Uit ons onderzoek is naar voren gekomen dat jullie
tevreden zijn met ons aanbod en dat jullie je plekje gevonden hebben bij ons.
Wij vinden het belangrijk om te weten wat jullie van ons aanbod vinden zodat wij ons
aanbod op jullie wensen kunnen aansluiten. Daarom willen we jullie bedanken voor het
meewerken aan dit onderzoek!
Dit was een van mijn opdrachten op stage, maar buiten dit houd ik me nog met andere
opdrachten bezig. Denk hierbij aan een concurrentieanalyse, het coachen van
medewerkers, het beleid onderzoeken of het houden van observaties. Het is in ieder
geval een leerzame periode voor mij!
Harriette van Rooij

Van de uitgegeven onderzoeken is er 77% teruggekomen en van deze respondenten
kregen we als algemene waardering een ruime 9. Conclusie die wij daaraan verbinden
is dat we in 2013 op de ingeslagen weg zullen doorgaan.

Rest ons enkel nog om u en uw familie een super
vet en cool 2013 te wensen namens,

Het team van BSO VillaDriel
Ingeborg en Jos
Jose, Mariska, Harriette, Marja en
Mamico
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