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Omdat heel veel kinderen dol zijn op knutselen, zijn wij weer op 

zoek naar lege wc rolletjes, eierdozen, lege doosjes, etc. Hebben 

jullie nog iets liggen voor ons? Omgespoelde lege flessen of glazen 

potjes zijn ook zeer welkom! 

       Verjaardagen 

6-7         Lieke K         5 jaar 
6-7         Fabiënne     7 jaar 
10-7       Midas           8 jaar 
15-7       Pepijn          11 jaar 
15-7       Eveline         7 jaar 
18-7       Jason            6 jaar 
17-8       Lion               8 jaar 
25-8       Tessa             6 jaar 
25-8       Faas               4 jaar 
27-8       Puck B           9 jaar 
 

Allemaal een fijne verjaardag!

 Wist u dat: 

Wij héél blij zijn dat wij de kinderen weer mogen ontvan-
gen! 
Er druk wordt gewerkt aan het programma voor de zo-
mervakantie?  
Het thema voor de zomervakantie 'Reis door Europa' is? 
Er in de Staver nieuwe gymzalen worden gemaakt? Hier-
door kunnen wij alleen niet achter op het veld spelen! 
We afgelopen tijd heel veel nieuwe kinderen op de BSO 
hebben gekregen? Welkom allemaal! 
We samen met de kinderen aan het bedenken zijn hoe 
we het activiteitenprogramma uit kunnen breiden? 
 
Prietpraatjes 

Deen liet een grote boer. Zegt hij: "Nu ik een grote boer 

heb gelaten, hoor ik nu dan bij de grote jongens?" 

Er stuiteren 2 ballen tegen elkaar, zegt Mik: "Hé een 

ballen high-five!!!" 

Nieuws!! 

HoiHoi!  
Ik heet Iris Peeman en ben 19 jaar. Mijn studie (pedagogische 
medewerker) niveau 3 heb ik afgerond en ga nu bij Het Kinder-
paleis aan het werk, in september ga ik niveau 4 nog doen maar 
dan werken/leren en dat kan gelukkig ook bij het Kinderpaleis. 
In het weekend werk ik nu ook nog bij ‘Omoda’ in Middelharnis.  
Vindt het leuk dat ik jullie kind waarschijnlijk op de groep krijg 
en goede zorg kan bieden.  
Op de kinderopvang zie en ga je met de kinderen om en moet je 
zorgen dat je ze een goede ontwikkeling aanbied.  
Ik vindt het leuk om daar mijn steentje aan bij te dragen. 
Naast mijn werk vindt ik winkelen en 
gezellig met mijn vrienden op stap erg 
leuk om te doen.  
Ook houd ik ervan om lekker te sporten 
en in de winter te skiën/snowboarden 

   
Tot snel!  
Groetjes Iris  
 

In de afgelopen periode hebben we ,toen de eerste 
woelige tijd voorbij was, veel tijd kunnen besteden aan 
andere zaken. 
 Naast een aantal kinderen op de noodopvang hebben 
we ook ;  
• Grondig opgeruimd en schoongemaakt.  
• Puk thema’s voorbereid voor 2020 
• Kijk observaties uitgewerkt. 
• Leuke activiteiten, voorleesverhalen en bewegingsoe-
feningen op facebook geplaatst. 
• Leuke paasmandjes en andere knutselactiviteiten bij 
kinderen aan de deur bezorgd 
• Moederdagcadeautjes voorbereid  
• Liedjes koffers gemaakt. 
 Al met al een nuttige tijd maar we zijn nu wel blij dat 
alle kinderen er weer zijn! 
 

     PROEFJE! 

Water, olie en stroop zijn vloeistoffen. Sommige 
vloeistoffen kunnen mengen, andere niet.  
Wat gebeurt er als je water, olie en stroop bij elkaar 
doet?  
 
Nodig: 
hoog drinkglas 
zonnebloemolie 
water 
Schenkstroop 
 
Zet het glas voor je neer en schenk een laag olie in 
het glas.  
Wat denk je dat er gebeurt als je water en stroop 
toevoegt? 
Schenk een even dikke laag water in het glas. 
Wat is er gebeurd? 
Schenk een even dikke laag stroop in het glas. 
Wat is er nu gebeurd? 
Hoe denk je dat dit komt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


