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Regen en wind
Er vallen bladeren de herfst begint !
Grijze dagen,
Nog genieten van de laatste
stralen, tot ze spontaan in slaap vallen.
Het is oktober weer, de periode
Met veel variatie in kleur, geel, bruin, oranje en rode
De klok is alweer terug gezet
dat is goed voor het stroom budget
De dieren gaan zo meteen in de winterslaap
de regen en de wind hebben ons in hun macht
Het is buiten zo koud, het lijkt hier wel de Noordkaap
Maar ja!…. eerst de herfst met haar mooie kleuren en pracht.

Nieuwelingen
In september en oktober zijn de onderstaande kindjes begonnen:
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Verder is ook Anna begonnen als vrijwilligster en ze stelt zichzelf hieronder aan u voor.

Beste ouders,
Jos en Ingeborg hebben mij gevraagd of ik een stukje voor deze nieuwsbrief wil schrijven
waarin ik mezelf voorstel.
Nou daar gaat ie dan: mijn naam is Anna Prijs en ik woon al sinds 1981 samen met Rob
mijn man en Evelyn en Maarten, onze kinderen, in Kerkdriel.
1 september ben ik begonnen als vrijwilligster bij de BSO VillaDriel. Hiermee gaat een
lang gekoesterde wens in vervulling. Ik wilde vroeger nm. graag activiteitenbegeleidster
worden maar vanwege het hoge werkeloosheidspercentage in deze sector werd het een
kantoorbaan bij Alcoa Nederland in Drunen waar ik 12,5 jaar werkzaam ben geweest.
Mijn hobby’s tekenen, schilderen en creatief bezig zijn oefende ik
naast mijn werk en het opvoeden van de kinderen uit. Menige cursus
werd door mij gevolgd, zo bleef ik steeds nieuwe dingen ontdekken,
mezelf verder ontwikkelen en ontplooien op allerlei gebied.
Mandalatekenen werd één van mijn passies.
Uiteindelijk ben ik een opleiding gaan volgen tot holistisch
tekendocent/therapeut. Eind deze maand is mijn laatste examen voor
deze opleiding. Vaak krijg ik de vraag wat is dat een holistisch
tekendocent? Een holistisch tekendocent spreekt alles in je aan: je
denken, je voelen, je hele lichaam. Je onbewuste werkt samen met je
motoriek. Via je handen komen kleuren, vormen en bv aantallen op
papier wat allemaal iets vertelt over jezelf.
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Een holistisch tekendocent helpt je om met je
eigen beeldtaal in gesprek te gaan. Veel tekenen de oefenspelletjes die daar bij horen, zijn
echte hersengymnastiek en tevens bevorderlijk
voor het goed en duidelijk leren schrijven.
Kinderen met dyslexie hebben hier veel baat bij.
Voor iedere tekenopdracht hebben we wel een
oefening met bv de handen in de lucht of een
mandaladansje. Zo worden bepaalde
bewegingen eerst goed door het lichaam
opgenomen alvorens het tekenen begint. Het
bevragen van je werkstuk en het voorzien van een titel of bijpassend gedichtje maakt het
tenslotte een heel persoonlijk verhaal.
Naast het werk op de BSO ben ik bezig met het opstarten van mijn eigen praktijk waar ik
cursussen en workshops geef voor alle leeftijden. Ook individuele lessen behoren tot de
mogelijkheden. Maar eerst voor nu, nog druk met het afronden van de opleiding.
Tijdens de gehele opleiding is het werken met proefpersonen een vast onderdeel van
ons huiswerk zodat we het geleerde gelijk in praktijk brengen en veel ervaring opdoen.
Ik vind het erg leuk om op de BSO een bijdrage te leveren vanuit mijn vakgebied en
geniet van jullie kinderen.
Tot slot: iedereen kan tekenen en schilderen het gaat niet om het eindresultaat maar om
de ervaring. Spelenderwijs, stapje voor stapje worden bepaalde teken- en
schilderervaringen eigen gemaakt. Het is vooral heel leuk en alles komt aan bod van
kunstenaars zoals Kandinsky en
Hundertwasser tot aan Mandala en
Kolam tekeningen en het maken
van collages.
Vriendelijke groet, Anna Prijs
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Van holistisch tekenen naar Halloween is
maar een kleine stap als je kijkt naar de
enge, prachtige, schattige of gevaarlijke
tekeningen die Anna en Ingeborg op de
gezichtjes schminkte. Maar ook onder de
kinderen hebben we al toekomstige
kunstenaars ontdekt die van lieve kinderen
de meest engste monsters kunnen maken.
En dit allemaal om in de sferen van
te komen.
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Een Mummie
wedstrijd kan
bij Halloween
niet
ontbreken.
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De zwarte kat heeft van alles
opgegeten en kreeg toen zo’n erge
buikpijn dat de heks zijn darmen eruit
moest halen. De kinderen moesten
voelen wat er in de darmen van de
kater zat. Ze vonden o.a. gekookt ei,
spinnen, afwasborstel, oude
handschoenen, mandarijntje, plastic
bot, plastic druiven, een oogbal en
snoep. Als ze de i-Pod zouden vinden
dan zouden ze deze zelf mogen
houden. Maar helaas …….

Uitjes
In de herfstvakantie hebben we weer van alles ondernomen. Zo zijn we gaan bowlen en
frietjes eten in Den Bosch. Dit was heel leuk …….maar of Marjon dat ook leuk vond ?

Verder is een groep van de oudere kinderen
(vanaf groep 4) naar Corpus in Leiden geweest.
Hier kregen we een rondleiding door het
menselijk lichaam, van de darmen, longen,
ogen, oren tot de hersenen. We hebben het
allemaal van binnen gezien.
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De groep van 4 tot 7 jaar zijn naar
Wamelland geweest. Omdat in de
vakantie “alles” mag konden de
kinderen chipjes en snoepjes eten met
wat ranja maar bovenal zich lekker
uitleven.

Ook zijn we in Den Bosch
naar de film Turbo geweest.
Turbo is een slak die er van
droomt om een racecoureur
te worden. Daarmee is hij het
buitenbeentje tussen de
andere slakken. Door een
ongeluk wordt Turbo echter
supersnel en hij vertrekt om
te gaan racen in de Indy 500.
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Algemene mededelingen
Omdat het misschien niet bij iedereen bekent is, willen we de verjaardagenregeling van
VillaDriel hier nogmaals kort toelichten. Op verjaardagen wordt er door de kinderen niet
getrakteerd maar wordt er op de BSO 1 keer per maand een verjaardagen-dag gepland.
Op deze dag worden alle kinderen die in die maand jarig zijn in het zonnetje gezet en
wordt er met en door de kinderen lekkere hapjes klaargemaakt. Van de ouders van de
jarige kinderen vragen we hiervoor een kleine bijdrage van 10 euro en wij verzoeken dit
af te geven aan de leiding. De verjaardagen-dag van november is op dinsdag de 19e.
Zwarte Pieten brengen een bezoek aan de BSO op 5 december. Alle kinderen die die
dag geen opvang hebben zijn ook van harte welkom vanaf 15.45 uur tot 17 uur. Beste
ouders! Graag bevestigen of uw kind deze dag komt en zou u ook een kort
verhaaltje over uw kind willen sturen voor de Sint.
Kerstvakantie:
In schoolvakanties is de BSO gehele dagen geopend
en maken wij altijd separate roosters. Wij verzoeken de
ouders ook tijdig (minimaal 1 maand van te voren) door
te geven voor welke dagdelen de
kinderen opvang willen. Op basis
hiervan kunnen we personeel
inroosteren en kunnen we uitjes
plannen en daarvoor ook de
benodigde tickets regelen. Indien
opvangdagen afgezegd worden 1
week voor de opvang zijn we wel
genoodzaakt om de opvang in
rekening te brengen in verband
met al gemaakte kosten.
De kerstvakantie staat zit er al
aan te komen en wij vragen u dan ook om per mail of
mondeling door te geven op welke dagen u opvang
nodig heeft.
Op 24 en 31 december is VillaDriel in principe tot 13
uur geopend, mocht dit voor iemand problemen geven
graag even contact om te kijken wat er mogelijk is.

Maandag 23 december
Gehele dag geopend
Dinsdag 24 december
In principe tot 13 uur geopend
Woensdag 25 december
Gesloten
Donderdag 26 december
Gesloten
Vrijdag 27 december
Gehele dag geopend
Maandag 30 december
Gehele dag geopend
Dinsdag 31 december,
In principe tot 13 uur geopend
Woensdag 1 januari
Gesloten
Donderdag 2 januari
Gehele dag geopend
Vrijdag 3 januari
Gehele dag geopend
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Op 20 december houden wij de traditionele oudjaars receptie. Alle kinderen, ouders en
allen die deze nieuwsbrief ontvangen zijn dan uitgenodigd om vanaf 17 uur afscheid van
2013 te komen nemen en een goed begin voor 2014 te maken. De kinderen die normaal
op vrijdag komen worden vanaf school opgehaald (is de laatste schooldag van het jaar).

OUDEJAARSRECEPTIE VILLADRIEL
20 DECEMBER VANAF 17 UUR
RESERVEER DEZE DATUM IN UW AGENDA
Knutsel resultaten
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Ik wil ook in de nieuwsbrief !!!

Nou vooruit dan maar …….

Het team van BSO
VillaDriel
Ingeborg en Jos
José, Marjon,
Guanita, Harriëtte,
Jeanne en Anna
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