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Naar de basisschool

Wat hebben ze genoten!
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Ook deze maand hebben we
weer een aantal jarige

Ieder week leuke stukjes en
foto's. Like ons!

Zomervakantie bij de BSO

Wist u dat ......
Manou, Stella, Rowen en Rens 4 jaar zijn geworden,
ze nu bij de BSO gaan spelen.
Caithlin een broertje of zusje krijgt.
Evy en Liz binnenkort bij de Elfjes komen spelen
Roos naar iedereen lacht.
Hidde heerlijk kan kletsen en gillen.
Elin en Fleur binnenkort bij de Dwergen gaan spelen.
Judith 19 september weer terug komt van haar
zwangerschapsverlof.

Nieuws!

Bij de speeldernis in Rotterdam
Hier een stukje over de super
zonnige zomervakantie op het
Kinderpaleis.
Wat hebben we veel leuke dingen
gedaan. En wat hadden we het
weer mee!!
Zo zijn we met de kinderen
speeltuin de Speeldernis geweest in
Rotterdam. Hier konden we lekker
afkoelen, het was deze dag wel 25
graden celcius.

. We hebben heerlijk in het water en
met modder gespeeld. Omdat we
zo vies waren konden we ons
afspoelen onder een wel erg koude
douche. Gedurende de week liep de
temperatuur alleen maar op. Lekker
warm hoor.

Jeugvakantieland was ook een
groot
succes.
Schminken,
mozaïeken, schilderen, theater en
nog véél meer. Ook op de locatie
hebben we ons niet verveeld. Elke
dag watergevecht, dat is toch
genieten?!
Op naar de herfstvakantie waar we
al weer hele leuke ideeën voor
hebben.

Thema's dagopvang
Verjaardagen
17 sept Rowen 4 jaar
18 sept Dewi 5 jaar
19 sept Larissa 8 jaar
27 sept Judith 26 jaar
4 okt Lotte
4 jaar
7 okt Fleur
2 jaar
13 okt Denise 5 jaar
15 okt Jayce 4 jaar

Allemaal een hele fijne
verjaardag!

Ook de dagopvang heeft leuke uitstapjes gehad.N.a.v het
thema indianen en piraten hebben ze een speurtocht door
de wijk gedaan.
Met het thema beroepen zijn we op bezoek geweest bij de
tandarts en de bakkerij. Heel spannend want de kinderern
mochten allemaal even in de stoel bij de tandarts zitten.
Van de week zijn we gestart met het thema Mijn Huis. Er is
een vertelkist gemaakt die iedere ochtend in de kring wordt
gebruikt. Hierin zitten boekjes en activiteiten die die dag
gedaan gaan worden.

Om de peuters lekker te kunnen
laten bewegen, starten wij vanaf
half september wekelijks met
peutergym. Dit zal variëren van
maandag t/m vrijdag.
Anouk en Lieve zijn hiervoor
opgeleid en zullen deze lessen op
De kinderen van de BSO hebben zich gaan nemen.
zich geen minuut verveelt. Wat een
uitstapjes hebben ze gemaakt!
7,8 en 10 oktober zijn er weer de
Naar Ballorig, de speeldernis, tien jaarlijkse opa en oma middagen.
gemeten, maisdoolhof, plompetoren, Iedereen heeft hier een brief over
burg haamstede teveel om op te ontvangen met een strookje ter
noemen.
opgave.
Graag zien wij de strookjes
19 september komt Judith samen ingevuld retour.
met haar 2 dochters weer werken bij
de BSO. Judith en Lieve zullen dan
samen de BSO gaan draaien.
Het ziet er dan als volgt uit;
Ma: vso Lieve, nso Lieve en Judith
Di: vso Judiht, nso Lieve en Judith
Wo: nso Leonie
Do: vso Anouk, nso Lieve, Judith en
Leonie( stagiaire)
Vrij: vso en nso Lieve en Leonie.
De zomervakantie zit er voor vele
weer op. Wat hebben we genoten
van het mooie weer. De kinderen
hebben veel buiten gespeeld en flink
gepoedeld in de badjes.

8 november organiseren wij ons
jaarlijks winterfeest. Rerserveert u
alvast deze datum in uw agenda!!

Links

Oudercommissie nieuws!
19 september:
Leidsters

Dag

van

Nieuws in de klas

de

Binnenkort is het weer dag van de
leidsters; een leuke dag om de
juf(fen) van uw kind(eren) een
keertje extra in het zonnetje te
zetten en uw waardering te tonen.
Namens de oudercommissie krijgen
de leidsters een aardigheidje, maar
daarnaast lijkt het ons erg leuk als
alle juffen door de kinderen
verwend worden met een mooie
tekening of knutselwerkje. Een
andere invulling is ook mogelijk
natuurlijk. Zet u ook de juffen in het
zonnetje op 19 september?
Namens
de
Oudercommissie
bedankt!

De krantentool is ontwikkeld
door Nieuws in de klas en
d-Media.
De instructieteksten van de
basisversie zijn geschreven
door Iwan Troost.

* klik hier om dit vlak te wijzigen *

Nieuws in de Klas is niet
verantwoordelijk voor de
inhoud van de kranten die met
behulp van de tool gemaakt
worden.

