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In deze nieuwsbrief willen we u informeren over algemene zaken rondom Kindercentrum VillaDriel.

Opening kabouter en feeënbos Hurwenen.
Kabouterpaden groeien als paddenstoelen uit de grond, maar waar
staan deze paddenstoelen in de gemeente Maasdriel? Met deze vraag
was een nieuw idee geboren: met en voor de kinderen een
kabouterbos in de gemeente Maasdriel maken.
De kinderen hebben hiervoor de afgelopen periode hard gewerkt om
allerlei taferelen te maken. Woensdag 13 april was het dan zover en
hebben de kinderen en enkele ouders alle creaties een plekje gegeven
in het bos, de fantasieverhalen kwamen direct op gang.
Wethouder Erik van Hoften heeft deze middag al een rondje gemaakt door het kabouter en feeënbos
en namens de gemeente heeft hij het bos officieel geopend.

Kinderen en hun ouders, opa’s en oma’s en overige familieleden zijn van harte uitgenodigd om de
komende maanden een kijkje te komen nemen bij dit kabouter en feeënbos! Je kunt het vinden
tegenover het voetbalveld in Hurwenen.

Vakanties en vrije dagen
Vanaf 25 april t/m 8 mei is het meivakantie en zijn de scholen dicht. VillaDriel is op
Koningsdag (27 april) de hele dag gesloten. Op de andere dagen zijn wij gewoon open. Wilt
u meer weten over het programma op koningsdag zoals de optocht met versierde fietsen,
kijk dan op de website van het oranje comité
https://www.oranjecomitekerkdriel.nl/programma/
Er is GÉÉN peuterarrangement tijdens de vakanties. Kinderen die een 48 weken contract
hebben kunnen dan wel terecht op de KDV groep.

Als het goed is heeft ieder op de KDV zijn afwezigheden doorgegeven. Om een vakantieweek
( Bij 48 weken contract) als een vakantieweek aan te merken moet deze minimaal 1 maand
op voorhand doorgegeven worden.
En het aanmelden of afmelden voor de BSO in de vakantieweken moet ook minimaal 1
maand van tevoren gebeuren want hierdoor zijn we in staat om de planning voor deze
weken tijdig op te stellen. Wij hebben er zeker veel zin in want we gaan leuke dingen doen.
Op Hemelvaart (26 mei) zijn wij gesloten. Op vrijdag 27 mei 2022 is de Mgr. Zwijsenschool
gesloten i.v.m. studiedag maar VillaDriel is gewoon open. Heeft u deze dag opvang nodig
kunt u zich aanmelden via de KOVnet Ouder APP. We zullen dan bekijken welke
mogelijkheden we hebben.
Wilt u contact met ons opnemen dan kunt u tijdens vakanties het beste met de locaties zelf
bellen, deze zijn gewoon open tijdens de vakantie. De locatie Hoorzik is bereikbaar onder
0418 -750501 en de locatie Talent Factory is bereikbaar onder 0634106440. Mutaties kunt u
natuurlijk ook gewoon via de KOVnet OuderApp blijven doorgeven.

Mgr. Zwijsenschool stapt over op continue rooster
De kogel is door de kerk, de Mgr. Zwijsenschool stapt met ingang van het nieuwe schooljaar
over op een continue rooster. Dit betekent dat de kinderen op maandag, dinsdag en
donderdag om 14:30 uur uit zijn ipv 15:00 uur. Uiteraard passen wij onze opvangtijden
hierop aan. Dit betekent dat we voor de betreffende kinderen m.i.v. 1 september 2022 een
nieuwe plaatsingsovereenkomst zullen opstellen, u zult deze automatisch toegestuurd
krijgen. Hierop kunt u dan ook zien wat de wijzigingen in het aantal uur en de maandelijkse
kosten zullen zijn. Dit moet u dan weer tijdig doorgeven aan de belastingdienst i.v.m. uw
kinderopvangtoeslag.

Workshops op BSO Talent Factory
Voor kinderen vanaf 7 jaar organiseren we op de Talent Factory nu al de kooklessen op
dinsdagen. We gaan nu op donderdagen starten met de knutsel club workshops en buiten/
natuur activiteiten. Is dit iets voor uw kind dan kunt u uw kind hiervoor aanmelden bij
Harriette@villadriel.nl.
Na de meivakantie willen we op donderdagen gaan starten met workshops op onze locatie
Talent Factory. Deze workshops zijn op inschrijving en kunnen doorgaan bij een minimaal
aantal van 5 kinderen.
Wij vragen voor deze workshops een extra bijdrage van 2 euro per workshopdag. Deze
bijdrage wordt gebruikt voor de extra kosten die hiervoor gemaakt worden, zoals
bijvoorbeeld bijzondere en kostbare materialen of bijvoorbeeld de kosten van een bezoek
aan een bedrijf.
Komt uw kind normaliter niet op donderdag maar wil hij/zij wel graag meedoen aan een

workshop? Dat is zeker mogelijk, u kunt dan een extra dag afnemen of uw dag wisselen
indien dat in dezelfde week is.
Bij sommige workshops is er een minimale leeftijd, dit heeft te maken met wat de kinderen
zelf moeten kunnen. Onze insteek is namelijk dat de kinderen zo veel mogelijk zelf doen,
onze pedagogisch medewerkers zijn wel aanwezig om hulp te bieden.
De volgende workshops staan gepland:
Donderdag 12 mei:

Bloemstuk van droogbloemen maken (vanaf 7 jaar)

Donderdag 19 mei:

Borrelplank graveren (vanaf 7 jaar)

Donderdag 2 juni:

Waterdiertjes zoeken (vanaf 4 jaar)

Kindercentrum VillaDriel wenst u een fijne vakantie
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