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22 oktober 2012

De herfst is begonnen…..
Hier ligt alweer de 6e nieuwsbrief met bomvolle informatie over BSO VillaDriel. De
aanpak waar wij voor gekozen hebben blijkt aan te slaan want het aantal kinderen is
weer gegroeid. Verder vind je in deze nieuwsbrief welke uitjes en activiteiten we hebben
ondernomen en ook kunt u alles over de kinder troonrede lezen. De nieuwsbrief wordt
zoals gewoonlijk afgesloten met enkele knutselresultaten. Wij wensen je veel
leesplezier.
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Nieuwelingen
De scholen zijn weer begonnen en wij hebben een goede start gemaakt met een aantal
nieuwe aanmeldingen. Oliwia is in augustus begonnen en komt van de Zwijsenschool.
Beau en Luke zijn broer en zus en zitten op de openbare basisschool de Meidoorn. Hun
kleinere zusje Tara zal de komende maand ook naar de BSO komen. Hiermee hebben
we inmiddels kinderen van 4 basisscholen in Kerkdriel, Velddriel en Hedel.
Naast de extra kinderen is er een nieuw gezicht bij de leidsters, Harriette van Rooij. Zij
volgt de opleiding Pedagogisch management bij de Fontys hogeschool, zij zal na haar
stage ook haar afstudeeropdracht bij VillaDriel uitvoeren. Als één van de opdrachten zal
zij een tevredenheidsonderzoek uitvoeren, hiervoor zullen de ouders op korte termijn
benaderd gaan worden.
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Het pand
Zoals jullie wellicht al gemerkt hebben zijn de buitendeuren en de buitenkozijnen
opnieuw geverfd. De buitendeuren hebben nu de opvallende kleur ‘appeltjesgroen’
gekregen.
Op basis van opmerkingen over de verlichting hebben we diverse verbetermogelijkheden bekeken. Uiteindelijk hebben we besloten om extra TL bakken te
plaatsen met LED lampen. Nu hebben we op alle plekken een juiste verlichting.

Uitjes en activiteiten
De afgelopen periode zijn we ook weer op stap geweest. In verband met ons thema in
augustus/ september (eet gezond, schijf van vijf) hebben we bij de bakker van Leeuwen
in Kerkdriel zelf mogen broodbakken. We mochten zelf het deeg kneden, diverse
vormpjes maken, zaadjes, rozijntjes en nootjes uitproberen tot we met onze creativiteit
wel 6 volle bakplaten hadden. Na afloop kreeg elk kind een volle doos brood mee naar
huis en hebben we ook een doos volgemaakt waarvan de kinderen de volgende dag op
de BSO nog lekker hebben kunnen smullen. Hierbij willen we bakker Erik nogmaals
bedanken voor de geduldige en kindvriendelijke uitleg.

Bakkerij van Leeuwen in Kerkdriel
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In verband met het 1 jarig bestaan in September
zijn we in de herfstvakantie naar het attractiepark
Duinrell geweest. Gelukkig werkte het weer goed
mee en was het niet zo druk zodat we in sommige
attracties meerdere malen achterelkaar konden
aansluiten. Zoals je misschien op de foto kunt zien
hebben we in Duinrell een echte opkikker
gekregen.

Zoals altijd hebben we ook de normale uitjes gehad zoals
bramen plukken, uitwaaien bij de zandmeren, wandelen
in de bossen of herfstmateriaal verzamelen in
het Slingerbos in Rossum.

Ook werden er af en toe weer lekkere dingen gemaakt.
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Troonrede
September stond ook bij de BSO in het teken van de Troonrede, geen bezuinigingen
maar duidelijke hervormingsplannen. Hiervoor hebben de kinderen samen vergaderd en
uiteindelijk zijn daar de onderstaande punten uit voortgekomen.

De kindertroonrede werd voorgelezen
door (hoe kan het ook anders met
zo’n achternaam) Eline de Koning.
Bijgestaan door de minister Isabella.

En ……
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…bij de troonrede is er ook altijd de hoedjesparade, wekenlange voorbereiding was er
voor nodig om op deze speciale dag er netjes uit te zien met de zelfgemaakte hoeden.

Vakanties
Ondanks dat de kerstvakantie nog ver weg lijkt zouden we de ouders toch willen vragen
om ons zo snel mogelijk door te geven wat jullie vakantieplannen zijn zodat we onze
roosters en activiteiten hierop kunnen afstellen.
Oudercommissie
Oudercommissie heeft de risico inventarisatie van de BSO nagelopen en gecontroleerd.
Alle opmerkingen of verbeterpunten die hierbij naar boven zijn gekomen zijn al opgelost
of er zijn acties ondernomen.
Namens de oudercommissie willen wij ouders uitnodigen die zitting willen nemen in de
commissie om zich te melden bij de voorzitter Wim de Koning
(oudercommissie@villadriel.nl).

22 oktober 2012

nieuwsbrief 6

6

Verjaardagen
Een Verjaardag is voor een kind altijd een speciaal moment. Wij willen in deze
nieuwsbrief onze aanpak van verjaardag vieren nogmaals toelichten. Ouders hoeven bij
verjaardagen geen traktaties te verzorgen. Door een kleine ouderlijke bijdrage van 10
euro per jarig kind wordt samen met de kinderen de traktaties gemaakt zoals bijv.
muffins, worstenbroodjes of mini pizza’s. Door niet elke keer op snoep of chips te
trakteren, proberen we de BSO zo gezond mogelijk te houden. Alle verjaardagen in de
maand worden gezamenlijk gevierd. Zo waren in augustus Sandra en Eline jarig en dat
werd gevierd!
Op deze manier leren wij de kinderen op een lekkere en gezellige manier koken.

Activiteiten kalender
Graag willen wij alle kinderen uitnodigen om het sinterklaas feest samen met ons te
vieren op 5 december. Kinderen die die dag normaal niet aanwezig zijn kunnen zonder
extra kosten van 15 tot 17 uur mee feesten.
Op 28 december hebben we onze eindejaarsreceptie. Gedurende de dag zullen wij
samen met de kinderen de hapjes voorbereiden voor de ouders en vrienden van de
BSO. De ouders kunnen vanaf 17:00 uur een glaasje heffen en een hapje komen eten.
Kinderen die die dag normaal niet aanwezig zijn kunnen zonder extra kosten komen
vanaf 13:00 uur.
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Nederlandse taal
Vanaf 26 oktober start op de BSO VillaDriel een cursus Nederlandse taal voor
buitenlanders. Deze cursus is in het belang van de ouders, maar is ook zeer zeker in
het belang van onze kinderen. Door het vergroten van ouderparticipatie en
betrokkenheid bij opvang en onderwijs en het versterken van de relatie ouder, kind,
buitenschoolse opvang en school. De cursus is bedoeld voor ouders, familie en
vrienden van de kinderen van de BSO. De cursus zal verzorgd worden door Marja Ulijn.
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Ingeborg.

Knutselresultaten
De knutselresultaten spreken voor zich…..
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Groetjes,

Het team van BSO VillaDriel
Ingeborg en Jos
Jose, Mariska en Harriette
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