Nieuwsbrief 16

Juli 2014

VAKANTIE
De schoolvakanties zijn voor de kinderen begonnen. Sommige
papa’s en mama’s moeten nog een paar weekjes doorwerken
maar dat belet ons niet om al van de vakantie te genieten. Door
de diverse uitstapjes en de vele activiteiten die georganiseerd
worden belooft het op de BSO een fijne zomer te worden. Het
BSO team gaat vol aan de slag en heeft er net zoveel zin in als
de kinderen.

Algemene mededelingen
Het komende schooljaar 2014/2015 gaat VillaDriel de
Tussenschoolse opvang (TSO) op de Mgr. Zwijsenschool
coördineren. Dit betekent dat kinderen die nu tussen de middag
naar de BSO komen om de boterhammen te eten, in het nieuwe
schooljaar op de Mgr. Zwijsenschool opgevangen gaan worden.
Ook zullen ze dan zelf hun boterhammetjes en drinken mee
moeten nemen. Voor diegene waar dit betrekking op heeft, zullen
nog benaderd worden. Voor kinderen van andere scholen zal
gekeken worden welke TSO mogelijkheden er zijn.
Om de groei van het afgelopen jaar ook administratief bij te
kunnen houden, hebben we besloten om de administratie te
gaan automatiseren. Het is de bedoeling dat VillaDriel met een
ouder login gaan werken. Ouders kunnen dan verzoeken en
wijzigingen via internet aanvragen, zoals verschuiven van
dagen, het aanvragen van extra opvang en het doorgeven van
het vakantierooster. We verwachten hiermee de
dienstverlening op pijl
te kunnen houden.

Harriette is geslaagd voor haar opleiding HBO
pedagogisch management kinderopvang . Wij feliciteren
haar met deze prestatie, helemaal top!
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Nieuwelingen

In de afgelopen maanden zijn bij BSO VillaDriel begonnen Kaily, Dylano en Wesley.

Verhuisplannen Hoorzik
De tekeningen en de plannen voor het kindercentrum VillaDriel aan de Hoorzik 38a hebben we af
en het beloofd een mooi kindercentrum te worden. We willen onze huidige pedagogische aanpak
in onze eigen villa voorzetten, bij het ontwerp is hier dan ook optimaal rekening mee gehouden.
Zo is er een knutselruimte, een theater, een jungle room, een spelletjeskamer en een
bewegingsruimte en afhankelijk van de wensen, kunnen de kinderen hiervan gebruik maken.
Maar ook in de tuin is er volop afwisseling, naast rustige hoekjes komen er ook verschillende klim
en klauter mogelijkheden en een echte pannekooi. Op de eerste verdieping komt de dagopvang
voor baby’s/peuters van 0 tot 4 jaar. Deze kinderen vragen
andere zorg, daarom komt er een slaapruimte en twee
speelzalen. Ook maken we een dakterras, waar we met
mooi weer buiten kunnen spelen. Over de gehele
achterkant van de woning zal een grote dakkapel
gerealiseerd worden om binnen ook voldoende natuurlijk
licht te krijgen.
Maar voordat het zover is, zal er nog gebouwd en
verbouwd moeten worden. We zijn aan de eerste stap
begonnen het strippen van het pand. Het behang hebben
we van de muren afgehaald. Na de bouwvakvakantie zal
de daadwerkelijke bouw en verbouwing starten.
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Algemene impressie
Hieronder enkele foto’s van een normaal dagje op de BSO.
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Uitjes en Activiteiten
De eerste week van de vakantie hebben we achter de rug en het eerste uitstapje was naar het
Geofort in Herwijnen. Hier konden de kinderen van alles beleven zelf varen, bouwen, doolhof,
klimtoestellen. Op de foto onderin moesten de kinderen een aardbeving bestendige toren
bouwen. En bij velen was dit nog gelukt ook!
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Maar met het mooie weer hebben we ook de dolste pret op de
achterspeelplaats met waterspelletjes.

Verjaardagen-dag
Ook de afgelopen maanden hebben we weer de verjaardagendag gevierd

Mei: Kasia, Jorg,
Guus, Siemen,
Harriette

Juni: Roos, Boyd,
Teun, Malou

Juli: Taida, Olivier,
Mathijs en José,
Anna
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.
En als de jarigen jarig zijn dan moeten de andere kinderen helpen met
het klaarmaken van het feestmaal en dat is een hele klus hoor om voor
30 man te koken. Maar als zelfs de allerjongsten meehelpen is dat
geen probleem.
Vele handen maken licht werk!

Knutselresultaten
De kleinste kinderen hebben voor
Vaderdag de altijd zo praktische
placemats gemaakt.
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…en de grote kinderen hebben voor Vaderdag mooie schilderijtjes met lieve teksten en dingen
waarvan vaders houden.
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Maar ook het WK gaf de kinderen inspiratie
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Namens het team van BSO VillaDriel
Prettige vakantie!
Ingeborg en Jos

José, Marjon, Guanita, Harriëtte, Hennie,
Jeanne en Anna
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