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Nieuwjaarsreceptie 2012
De nieuwjaarsreceptie was een groot
succes. Gedurende gehele dag
hadden de kinderen hapjes
klaargemaakt zoals kleine pizza’s,
worstenbroodjes, sandwiches, kokos
muisjes, kaaskoekjes en nog veel
meer. Ieder had zijn beste beentje
voor gezet. Op het einde van de dag
serveerden de kinderen al het lekkers
uit aan de gasten met hun
zelfgemaakte schortjes (zie foto)

Nieuwe kinderen
In het midden op de foto hierboven zijn Alex en Dominic van Herwijnen, zij zijn begonnen in
januari en zijn in de schoolvakanties aanwezig op de BSO VillaDriel.
Personeel
Het personeel hebben we ook uitgebreid, zo zal José de Vries (voor velen een oude bekende)
vanaf 15 februari de naschoolse opvang van groep 1 op zich nemen op maandag, dinsdag en
donderdag. Verder hebben we chauffeur Ruud van Maren aangetrokken om de schoolbusjes te
rijden maar ook om begeleiding te geven bij het huiswerk maken en de handvaardigheid
activiteiten. Ruud is aanwezig van maandag t/m donderdag en wordt soms ondersteund door
Janny zijn vrouw.
We wensen José en Ruud en Janny veel werkplezier.
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Wegens persoonlijke omstandigheden heeft Karima besloten om haar studie te stoppen. Dit
betekent dat ze ook haar stage bij BSO VillaDriel zal stoppen. We danken haar voor de inzet
van de afgelopen periode.

Carnavalsvakantie
20 tot 24 februari is het weer carnavalsvakantie. Dit betekent
dat we volop carnavalsactiviteiten hebben. We vragen de
ouders voor zover dat nog niet gebeurd is, door te geven
welke dagen de kinderen komen zodat we het rooster hierop
kunnen aanpassen. De voorlopige planning van de speciale
activiteiten van deze week is als volgt:
Maandag 20 februari; vanaf 14.00 uur kindercarnaval bij de
Kreek. De kinderen mogen verkleed komen maar is niet
noodzakelijk omdat we zelf voldoende verkleed kleren
hebben. Het is handig als de meisjes een maillot of een legging meekrijgen. De kinderen
kunnen pas op de BSO opgehaald worden na 17.30 uur.
Dinsdag 21 februari; een bioscoop middagje in de grote stad Den Bosch of Zaltbommel
Donderdag 23 februari; gaan we de hele dag (van 10 tot 17.30 uur) met z’n allen naar safari
park Beekse Bergen. Graag de kinderen die dag warm aankleden, met goede dichte schoenen,
rugzakje meegeven met wat extra eten en drinken.

Oudercommissie
Voor de ouder commissie hebben we inmiddels 2
ouders (Irina Flier, de moeder van Luke en Wim de
Koning, vader van Sandra en Eline) die
geïnteresseerd zijn om de belangen van de ouders
te vertegenwoordigen bij BSO VillaDriel. We zijn
nog op zoek naar tenminste 1 ouder die zitting wil
nemen in de commissie. Geïnteresseerden kunnen
zich melden bij Ingeborg of Jos.
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Verjaardagen
Het resultaat uit de enquête over het vieren van verjaardagen is gekozen
om alle verjaardagen in een betreffende maand op 1 dag in de maand te
vieren. Er mag geen snoep of chips meegenomen naar de BSO voor
traktaties. Er is gekozen voor een bijdrage van 10 euro voor het kind dat
jarig is en hiermee worden op de BSO de verjaardagen op een speciale
manier gevierd. Dit kan door samen kleine hapjes te maken of een uitje te
organiseren.

In memorium Lida Bernouw
Op 27 december 2011 is Lida Bernouw, pedagogisch medewerkster op onze BSO plotseling
overleden. We kunnen ons bijna niet voorstellen dat jij Lida er niet meer bij bent. Je laat een
lege plek achter maar een plek met warme herinneringen. In de korte tijd dat we met Lida
mochten samenwerken hebben we haar niet alleen ervaren als een gewaardeerde collega maar
zeker ook als een echte vriendin. We vertrouwden je volledig en we zullen je missen.

Enkele knutsel impressies

Figuurzagen met Ruud

Ingeborg en Jos
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