Nieuwsbrief 1

17 december 2011

Algemene ontwikkelingen
De afgelopen maanden hebben we de buitenschools opvang BSO VillaDriel kunnen opstarten.
We zijn druk geweest met het gezellig inrichten van het pand, zowel binnen als buiten. De
brandweer en de GGD hebben het pand goedgekeurd en de gemeente heeft uiteindelijk de
benodigde vergunningen verleend. We hebben Lida (onderwijsassistent) en Karima (stagiair
voor PW4) aangetrokken om ons te versterken bij de begeleiding. We zijn er klaar voor om
2012 goed te beginnen en het aantal kindertjes verder uit te breiden.

Uitjes
In oktober zijn we met z’n allen naar de dierentuin
in Rhenen geweest. Hoewel het af en toe
regende was hebben we veel plezier gehad en
hebben we veel gezien.
Hier op de foto zien we de apenkooi.

In november hebben we een boswandeling gemaakt en van de
verzamelde materialen hebben we mooie herfststukjes gemaakt.
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en december stond uiteraard in het
teken van Sinterklaas, hier brengt
spel Piet een bezoek aan onze BSO
om cadeautjes uit te delen.

Nieuwe kinderen
In november is Lucas bij ons gekomen en in
december heeft Luke hem gevolgd. Zoals je op de foto
kunt zien hebben ze de weg naar de ballenbak al
gevonden.

Erik, Lucas en Luke
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Oudercommissie
Om het komende jaar door te kunnen groeien hebben we de ondersteuning van een
oudercommissie nodig. De oudercommissie is belangrijk om de kwaliteit van de BSO te kunnen
waarborgen en de interesse van de ouders te kunnen vertegenwoordigen. De eerste persoon
die interesse heeft getoond is Irina Flier, de moeder van Luke. Wie volgt haar !! Graag
aanmelden bij Ingeborg (ingeborg.bartels@villadriel.nl)

Vrije dagen 2012
Voor komend jaar 2012 zijn de volgende vrije dagen vastgesteld en is de BSO gesloten.
Nieuwjaarsdag 1 januari
Tweede Paasdag 9 april
Koninginnedag 30 april
Hemelvaartdag 17 mei
Tweede pinksterdag 28 mei
24 december vanaf 13:00 uur dicht
Kerstdagen 25 en 26 december
31 december vanaf 13:00 dicht

Huiswerkbegeleiding en muziek
BSO VillaDriel biedt ook huiswerkbegeleiding en muziek aan. Ouders kunnen bij de leiding
opgeven indien hun kind op een specifiek gebied extra ondersteuning gewenst is. Lida zal de
verantwoordelijkheid hiervoor op zich nemen.

Verjaardag’s enquête
Omdat we niet willen dat er steeds opnieuw op snoep en chips getrakteerd is het eerste voorstel
om:
1 keer per maand de verjaardagen van die maand vieren
om iets speciaals te kunnen doen vragen we een kleine bijdrage aan de ouders van de
kinderen die jarig zijn van 10 euro. Hiermee regelt de BSO een feestje of een uitje
afhankelijk van de hoeveelheid van de kinderen.
Het tweede voorstel is:
dat er op 1 dag door de ouders van de kinderen die jarig zijn zelf het feestje/uitje wordt
georganiseerd.
Laat ons weten via mail wat uw keuze is.
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Kerstwens
Wij van BSO VillaDriel wensen alle ouders, kinderen en familie een
prettig kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar.

Ingeborg en Jos
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