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Schooljaar is weer begonnen
De vakantie is al weer een tijdje achter de rug,
sommigen van ons zijn ver weg geweest en
anderen zijn wat dichter bij huis gebleven. Ook
met het kindercentrum hebben we
verschillende uitstapjes gemaakt en zoals u in
deze nieuwsbrief kunt lezen hebben we het
ontzettend gaaf gehad. Deze nieuwsbrief staat
naast de vaste rubrieken nieuwe kinderen en
algemene mededelingen bomvol met leuke
knutselwerkjes.


Nieuwe kinderen

Het herfst weer
Als de zomer haast voorbij is
staat de herfst al voor de deur.
Dan krijgen alle groene blaadjes
stuk voor stuk een nieuwe kleur
Paddenstoelen, kastanjes en nootjes,
Dwarrelbladeren bruin, rood en geel.
Buiten vind je een bronskleurig tapijt
van een kleurrijk herfst, erg veel
Regenbuien, pijpenstelen, hondenweer,
Storm, fluitende wind en regen, koud en nat weer
ganzen vliegen naar het zuiden
‘t wordt steeds kouder buiten

Onderstaande kinderen zijn afgelopen periode
begonnen bij de BSO of het KDV.

Tijs

Nina
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Dea

Tess

Jeffrey

Nieuwe stagiaire Joanne van Heumen
Hallo allemaal,
Mijn naam is Joanne van Heumen, ik ben 20 jaar en woon in Kerkdriel. Ik zit
nu in mijn tweede jaar van de opleiding Pedagogiek in ‘s- Hertogenbosch. Ik
ga op maandag en dinsdag stage lopen bij het kinderdagverblijf en de
buiten schoolse opvang.
Tijdens mijn studie leer ik veel over de gehele ontwikkeling van kinderen en
jongeren maar ook krijg ik veel theorie over verschillende
opvoedingsvragen. De opleiding Pedagogiek leidt je op tot een professionele
pedagoog. Je wordt specialist in de ontwikkeling en opvoeding van kinderen
en jongeren van 0 tot 23 jaar. Hopelijk hebben jullie nu een idee wat de
opleiding Pedagogiek ongeveer inhoudt.
Ik zal iets meer over mij zelf vertellen. Ik heb een hond en speel sinds kort
piano. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om leuke dingen te doen, zoals:
winkelen, reizen, spelletjes doen en lezen.
Ik heb enorm veel zin in dit jaar en hoop hier veel te leren. Als jullie nog vragen hebben of
gewoon iets willen weten, vraag het dan gerust!

Gro etjes, Joanne
Algemene mededelingen
Hieronder de algemene mededelingen:
Op 30 juli was er een Open dag bij
het kindercentrum waarbij er een goede
opkomst was. Verschillende (toekomstige)
ouders hebben we kunnen informeren
over onze werkwijze en aanpak. De
aansluitende BBQ voor alle ouders was
ondanks het dreigende weer heel gezellig. We hebben gezellig en
informeel kunnen bijpraten.
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Op 31 oktober vieren we de verjaardagendag van Oktober
maar ook Halloween…….SPANNEND!!!!

 6 december is het studiedag op de Mgr. Zwijsenschool.
Graag doorgeven indien u die dag gebruik wilt maken van de opvang.



Op vrijdag 2 december van 14:45 tot 17:30 uur gaan we het
sinterklaas feest vieren. Alle kinderen die in de goedheilig man
geloven mogen naar het sinterklaas feest komen. Met de grotere
kinderen die niet meer in Sinterklaas geloven, zullen we een leuke
buitenactiviteit hebben. We zullen geen kosten in rekening brengen
voor dit kinderfeest. U kunt uw kind per e-mail
(ingeborg.bartels@villadriel.nl) aanmelden voor dit sinterklaasfeest,
hierbij graag aangeven of uw kind aan het sinterklaasfeest of de
leuke buitenactiviteit wil deelnemen. Vergeet niet het verhaaltje!!

Als kinderen in december naar het kerstdiner op de school
moeten zullen wij de kinderen die opvang hebben op die dag
naar het diner brengen.

 Mocht u al weten of u in de kerstvakantie (27 december t/m 6
januari) opvang nodig heeft laat het ons weten. Op 26
december is VillaDriel gesloten.

Bij de KDV groep hebben we het buitenspeelgoed vernieuwd
Naast een nieuwe glijbaan hebben we ook een echt
buitenspeelhuis. 

Verjaardagen dag augustus en september
In augustus waren jarig Eline, Nicky, Mateusz, Manuel, Megan, Max en Doris
september waren jarig, Noor, Marcus, Renske en Preston.
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Op het kinderdagverblijf waren jarig Fynn, Kay, Sasha. Megan en Bram stroomden door
naar de BSO
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Vakantie bij de BSO
In de vakantie hebben lekker veel uitstapjes gehad.
De eerste week van de vakantie stond in het teken

De Piraten ,
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van
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Ook de kleine piraten
trokken er op uit!!

Het fruit werd met piraten
zwaarden gegeten

Daarnaast hadden we in de piratenweek nog de
volgende uitstapjes:

Struinen en schatgraven in Rossum
Uitje naar Speelland Beekse Bergen
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Rondvaart als piraten over de binnenwateren van Zoete
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Lieve Gerrit van Den Bosch. We hebben de Bossche Aa en
de standsdommel bevaren.
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De tweede week had als thema smaakplezier

en andere landen
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Boodschappenlijstje maken,
boodschappen doen en dan aan de
slag…….
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Of wat te denken van een middagje
gourmetten met vele hongerige
buikjes

De derde week had als thema Olympische

spelen met sport en bewegen .
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De kinderen maakten zelf de
olympische ringen, het olympisch vuur
en de gouden, zilveren en bronzen
medailles.
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Wij zijn ook gaan sporten bij NC Fit, de kinderen
hebben zich lekker uitgeleefd.
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Of wat minder fysiek de oude Hollandse spelen zoals een parcours afleggen met eitje
op lepeltje of parachute rennen.
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buiten zijn en de natuur beleven
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De 4e week had als thema Boswachter,
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De 5e week had als thema van

alles wat .

Lekker een bioscoopje mee picken

Rondvaart in Den Bosch

Maar waar is de kapitein?

De laatste week van de vakantie stond in het teken van

Dieren .
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En waar kun je de dieren goed bestuderen….. in dierenpark Ouwehands.
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ijsboerderij in Hedel daar hebben ze
dieren……maar natuurlijk ook IJS.
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Vakantie bij de KDV
Hoewel de peuters nog niet naar school gaan hebben we ook op de peutergroep
(VillaHof) vakantie gehad. Zo zijn we in het kader van de week van de beroepen naar
de bakker van Leeuwen geweest.

Beroep Bakker

Beroep Dokter

Beroep Kok
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Beroep: Winkelier
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Beroep Piraat
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Beroep Pedagogisch
medewerkster
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Knutselresultaten BSO

15

16

Oktober 2016

Algemene impressie BSO
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Knutselen met
Dierendag
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Algemene Impressie KDV / knutselwerkjes
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Prijsvraag van deze nieuwsbrief
Hoeveel schoenen blijven er over als iedereen zijn schoen aan doet.

Uw inzendingen kunt u insturen naar info@villadriel.nl.

Kindercentrum VillaDriel
Ingeborg en Jos
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José, Guanita, Harriëtte, Willemien, Rosanne, Wendy, Elwira
en Corinne en Joanne.
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