Nieuwskrant BSO Oude-Tonge Januari/Februari 2019
Nieuws van de BSO
Wij hebben een hele leuke kerstvakantie gehad. We begonnen maandag 24 december
met het maken van onze eigen bioscoop. De film die we gekeken hebben is: Niko en de
vliegende brigade. Het was een hele leuke film.
Bij een bioscoop kan natuurlijk popcorn niet ontbreken. We hebben lekker met zijn allen
popcorn gegeten.
Donderdag 3 januari hebben we een spelletjes toernooi gehouden. De kinderen konden
kiezen uit 4 spelletjes en konden zich bij 2 spelletjes inschrijven. De spelletjes waaruit
gekozen kon worden waren stratego, sjoelen, darten en air hockey. Natuurlijk hadden
we bij ieder spel ook een winnaar.
Stratego: Ralph
Sjoelen :Tygo
Darten: Jack en Levi
Air hockey : Britt
‘s middags hadden we nog een leuk feestje want Jeannette was in de vakantie jarig.

Nationale voorleesdagen
In de week van 23 januari t/m 2 februari zijn de Nationale voorleesdagen.
Het prentenboek van dit jaar is: Een huis voor Harry. Nadere informatie
volgt hierover.

Vrijdag 4 januari hebben we leuke schilderijtjes gemaakt. Ook hebben we lekkere cakejes ( zie foto’s) gemaakt. Dat was zeker smikkelen.

In theater houten kaap in Ouddorp is op zaterdag 2 februari om 11.00
een voorstelling voor kinderen van 2 jaar en ouder over dit prentenboek.

Nieuws
Personeel
Amanda Thijssen is vanaf januari 2019 aangesteld als pedagogisch coach
voor alle locaties van Het Kinderpaleis.
Privacy
Sinds de nieuwe AVG wet is in gegaan en wij u gevraagd hebben een
nieuwe lijst in te vullen over beeldmateriaal van uw kind, is het voor ons
niet meer haalbaar om nog foto’s te maken van de kinderen, met grote
activiteiten zoals een sint, kerst, paas en zomerfeesten.
Trainingen
In november zijn alle medewerkers die met kinderen werken van 0-2 jaar
begonnen met de training babyspecialist.
De medewerkers die met kinderen werken van 2-4 jaar zijn bezig met de
training Puk in peuterstappen
Eind maart zullen beide trainingen afgerond zijn.

Verjaardagen

Luuk 8 januari
Ruben 11 januari

10 jaar
5 jaar

Sanne 2 februari
Nicole 13februari
Maes 21 februari
Keano 25 februari

7 jaar
29 jaar
6 jaar
9 jaar

Allemaal een fijne verjaardag!

Oproep voor knutselmateriaal
Heeft u nog wc rollen, keukenrollen, doosjes, lege
boter bakjes of glazen potjes dan zijn wij bij de
BSO er heel erg blij mee!
Oproep voor extra kleding
Ook extra kleding voor ongelukjes ( dus voor
kleine maatjes) zijn van harte welkom!

Vakantiekaart
Ieder kind bij de dagopvang en bij de BSO inclusief schoolvakanties heeft
in Januari 2019 weer een nieuwe vakantiekaart.
De kaart is
geldig t/m 31 december 2019. Deze vakantiekaarten zijn in het beheer
van de groep waar uw kind opvang afneemt.
De vakantiekaart is voor ieder kind hetzelfde 3 weken per jaar naar ratio
van de dagen dat uw kind opvang afneemt.
Voor kinderen die op maandag en donderdag opvang hebben komen er
nog een paar extra dagen bij zoals 2 de paas en pinksterdag en hemelvaartdag.
De vakantiekaart kan over het gehele jaar gebruikt worden. Dit is altijd in
overleg met de medewerkers van de groep die kijken of er de gevraagde
dag plaats is in de groep van uw kind.
We merken dat er aardig wat ouders zijn die in november en/of december de vakantiekaart nog willen besteden en dit niet altijd meer mogelijk
is en dan teleurgesteld zijn.
Ons advies is dan ook niet tot op het laatste moment te wachten.
Wij willen u er op attenderen dat het een service is en geen recht.

Kinderopvang Het Kinderpaleis

