Nieuwskrant BSO Middelharnis dec 2016
Lars goed kan voetballen? En hij nu dan ook supertje blij is dat de
bso in de Staver zit?
Naomi en Khloé heel goed kunnen turnen? Samen met Ilse en
Yente geven ze soms echte turnlessen aan de andere kinderen
Vajèn en Timo de douche erg leuk vinden?
De bowlingbaan erg populair is? We gaan bijna iedere dag bowlen
De kerstvakantie alweer sneller is dan je denkt? En jullie daarom
ook de aanwezigheid van uw kind(eren) door mogen geven?

Sinterklaasdisco
Vrijdagavond 2 december was het zover: onze eerste sinterklaasdisco op de
bso. Naast een aantal kleine verklede pietjes was er ook een echte piet. Die
piet had natuurlijk wat lekkers meegebracht. Alle kinderen konden bij de bar
hun eigen drinken pakken met een chipje of een kruidnootje erbij. De muziek
werd geregeld door Judith. Maar ook niemand minder dan D-Jaimy was er met
zijn eigen dj apparatuur! Onze eigen DJ in de dop heeft gezorgd voor een aantal swingende liedjes, waardoor alle kinderen een heerlijk avondje hebben
gedanst. Tijdens het ophalen kregen alle kinderen nog een cadeautje met wat
lekkers mee naar huis. Want… Wie zoet is krijgt letters ;)
Na deze swingende eerste disco, zullen wij ook volgend jaar weer een sinterklaasdisco organiseren!

Verjaardagen
Lynde 25-12 9 Jaar
Fleur 15-12 7 jaar
Lars

16-12 8 jaar

Sander 12-12 7 jaar
Jasmijn 05-01 7 jaar
Kloé

08-01

7 jaar

Joep 11-01

6 jaar

Allemaal een fijne verjaardag!

Workshop kinderparticipatie
Op de bso vinden wij het belangrijk dat de kinderen zich
gehoord voelen, inspraak hebben en hun eigen mening
durven geven. Dit is de kern van kinderparticipatie. Kinderparticipatie is goed voor het zelfvertrouwen, de communicatieve vaardigheden en stimuleert de betrokkenheid van
kinderen. Het is een uiting van respect voor kinderen én
het geeft de pedagogisch medewerkers veel informatie
over wat kinderen leuk vinden en graag willen doen. Daarnaast is het van grote educatieve waarde. Op de bso geven
we kinderparticipatie vorm, door kinderen mogelijkheid tot
inbreng te bieden en hen te laten meebeslissen. Denk
daarbij aan eigen beleg kiezen op de boterham, het keuzemoment bij activiteitengericht werken, werken aan thema’s, etc. Maar ook het samenstellen van de vakantieprogramma’s en indeling van de groepsruimten hoort bij onze
vorm van kinderparticipatie.
Alle BSO-leidsters van Het Kinderpaleis hebben op donderdag 24 november enthousiast deelgenomen aan een workshop gegeven door Jessica Schouten. Zij is auteur van het
boek “De bso in het leven van een kind”. Daarnaast geeft
zij workshops om pedagogisch medewerkers handvatten te
bieden de kinderparticipatie eigen te maken. Door deze
workshop hebben wij weer nieuwe ideeën en werkvormen
geleerd, waardoor het weer
extra leuk wordt
om dit met de
kinderen uit te
voeren!

Charlotte zingt het liedje “Weet je wat ik graag zou willen zijn,
een bloemetjesgordijn”. “Nou”, zegt Quinten, “doe mij maar
Darth Vader!”
Manou M: “Sinterklaas goed eierbal” (heiligman)
Lars: “Jort en ik gaan zaterdag mottebiken!” (mountainbiken)
Martina zegt: “Ik leg de blaadjes op tafel” iedereen pakt een
blaadje, zegt Manou: “Hé! Waar is mijn blaad!?”
Suus: “Uh Martina, moet ik nou hier nog blijven of wat wil je nou
eigenlijk?”
Caithlin tijdens het bowlen: “Ik heb spare ribs gegooid!!!!!!”
Vajèn: “Als de zon er is, dan slaapt de maan”
Dainey: “Mag ik de kinderkaas?” (pindakaas)
Wij zijn gesloten van maandag 26 december t/m vrijdag 30
december.

Nieuws!!
Hallo,
Ik zal mij even voorstellen, Ik ben Klazina van Stralen en
kom per 1 dec het Kinderpaleis versterken. Dinsdag en
Donderdag bij de elfjes en woensdag bij de Guppies. Ik
ben 36 jaar, getrouwd en moeder van drie kinderen,
Jelle, Brechje, Sepp. Mijn vrije tijd breng ik graag samen
door met mijn gezin en natuurlijk mijn hobby’s niet te
vergeten. Ben graag creatief aan de knutsel, koken is ook
een hobby van mij, en sinds kort weer aan het trainen
voor de voetbal. Ik kijk er erg naar uit om deel te mogen
maken in de begeleiding, en ontwikkeling van jullie kindjes. Graag tot ziens bij het kinderpaleis.
Klazina van Stralen
Wij zouden graag zien dat de kinderen in de gymzaal
allemaal op gymschoenen lopen. Aangezien we niet met
buitenschoenen en schoenen met zwarte zolen de gymzalen mogen betreden, willen wij vragen om ervoor te
zorgen dat er gymschoenen worden meegebracht voorzien van naam. Het komt nu voor dat er kinderen op
blote voeten gymmen. Dit vinden wij niet hygiënisch.

