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Op naar de Lente
De schaatsen zijn alweer opgeborgen maar terwijl we deze nieuwsbrief zitten te
schrijven hebben de kachel toch maar op 20 gezet. Buiten is het nog guur maar de
kalender zegt dat over een paar weekjes de lente gaat beginnen. We hebben er al zin
in. We hebben weer veel te melden over de afgelopen periode en over de plannen voor
de komende maanden. We wensen je dan ook veel leesplezier.

Nieuwe kinderen en Leidsters
Op de volgende pagina zien jullie alle nieuwe kinderen die in januari of februari zijn
begonnen, het zijn er wel 9. We kunnen ook al verklappen dat er in maart en april ook
weer nieuwe kinderen gaan beginnen maar wie dat zijn lezen jullie in de volgende
nieuwsbrief.
Met deze nieuwe aanwas wordt het gezellig druk op de BSO en we zullen dan ook een
tandje moeten bijschakelen om onze vertrouwde dienstverlening te kunnen blijven
leveren. Om dit allemaal in goede banen te leiden hebben we het personeel uitgebreid.
In februari is Marjon als pedagogisch medewerkster begonnen, ze stelt zich in deze
nieuwsbrief zelf voor op blz. 3. In maart zal ook Stephanie beginnen maar haar zullen
we ook in de volgende nieuwsbrief voorstellen.
Voor de tussenschoolse opvang hebben we Mamiko
(Plop) bereid gevonden om ons te ondersteunen. Ze
haalt kinderen op school op en helpt bij het eten,
normaal doet ze dit trouwens zonder die rode neus.
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Beste ouders,
Sinds 1 februari werk ik op de BSO. Jullie
hebben mij vast allemaal al gezien maar ik zal
nog wat over mezelf vertellen.
Zoals jullie al weten heet ik Marjon Ouwendijk.
Ik kom uit Wijk en Aalburg, Noord-Brabant. Ik
heb pw3 gestudeerd op het Koning Willem 1
College in Den Bosch, en sinds juni 2012 mag ik
mezelf officieel pedagogisch medewerker
noemen. Ik heb ervaring op gedaan in
verschillende kinderdagverblijven en BSO’s
tijdens mijn stages.
Op maandag, dinsdag en donderdag ben ik te vinden op de BSO.
Mochten jullie nog vragen hebben stel ze gerust.
Groetjes!
Marjon

Uitjes en extra activiteiten
Zelfs al is het winter dan toch trekken we er op
uit, bijv. hier naar fort Sint Andries op een
zonnige winterdag.
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Clownerie en kokkerellen
Op donderdag 7 februari hebben we de verjaardagen gevierd van de februari kindjes. Dit keer hebben
we het speciaal aangepakt, voor de kinderen van 7 tot 12 jaar hebben we er een clownerie workshop
van gemaakt. De clown Laurence nam de kinderen met humor en respect mee om clowneske
oefeningen te doen en daarop verder te improviseren. De fantasie, nieuwsgierigheid en de creativiteit
van de kinderen werd enorm gestimuleerd en er waren geweldige optredens. Dit kun je niet in woorden
beschrijven maar moet je echt meegemaakt hebben. En de kinderen hebben naast een rode clownsneus
er zeker iets van opgestoken.

En terwijl de oudere kinderen druk aan het “workshoppen” waren hadden de kleinere kinderen alweer
de allerlekkerste gerechten klaargemaakt en hebben ze er voor gezorgd dat het daarna een geweldig
feest werd.
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Overige uitjes
Beladen met popcorn
en drinken zijn we op 3
januari naar de
bioscoop geweest in
Den Bosch naar de film
de groeten van Mike.
En februari was
natuurlijk ook de
carnavalsmaand.
Verkleed en
geschminkt zijn we
naar de Kreek geweest
waar we een prachtig
carnavalsfeest hebben
gehad. Ook hebben de
kinderen meegedaan
aan de spelletjes
zeskamp waarmee ze
zak chips konden
verdienen.
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Dierentuin Ouwehands
Lekker weg naar dierentuin Ouwehands in Rhenen. De foto’s spreken voor zich.
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Oudercommissie
Door het vertrek van Irina Flier uit de oudercommissie was er een vacature
ontstaan. Gelukkig hebben we Peter van Bockel, de vader van Merel en Alec
bereid gevonden om in de oudercommissie zitting te nemen. Mochten er nog
meer geïnteresseerden zijn die in de oudercommissie zitting willen nemen
dan kunnen deze zich melden bij Wim de Koning
(oudercommissie@villadriel.nl).

Nederlandse les
Voor niet Nederlandstaligen verzorgt VillaDriel op vrijdag van 18 tot 19.30
uur Nederlandse les. Deze les staat open voor ouders maar ook voor
overige geïnteresseerden. Wilt u eens kennismaken met de docent en de
aanpak dan kunt u op het genoemde tijdstip langs komen. Er zijn nog enkele
plaatsen beschikbaar.

Algemene mededelingen
 Onze externe klachtencommissie (sKK) heeft een terugkoppeling gedaan over de
klachten in 2012. Voor BSO VillaDriel waren geen klachten ontvangen, niet van
klanten en ook niet van de oudercommissie.
 De kindervakantieweek DOERAK is
dit jaar van 5 augustus t/m 7
augustus. Hiervoor kunnen u de
kinderen inschrijven op 24 april vanaf
19.00 uur in de Kreek. Veel van de
kinderen van BSO VillaDriel hebben
afgelopen jaar hieraan meegedaan.
 We hebben van de Mgr.
Zwijsenschool opberg kastjes
gekregen, deze hebben we een
nieuw jasje gegeven en zien er weer
toppie uit. Mgr. Zwijsenschool
hiervoor nog bedankt!
 Hebben de leraren van uw school een
studiedag laat het ons weten wat wij
voor jullie kunnen doen. Gehele dag
opvang is ook geen probleem.
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Knutselwerkjes
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Het team van BSO VillaDriel
Ingeborg en Jos
Jose, Mariska, Marjon, Stephanie Harriette, Marja en Mamiko
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