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Sinterklaas en kerst 

Op de BSO hebben we een leuke sinterklaas feestweek achter de rug. De kinderen konden kiezen 

uit allerlei activiteiten zoals pietengym, het paard "o zo snel" en een gekleurde piet knutselen. 

Ook stond er een verassing te wachten want Piet had 's nachts een grote zak met cadeautjes 

gebracht. Na het fruit kregen de kinderen nog lekkere kruidnootjes. Dat was smullen.  

Toen Sinterklaas vertrokken was naar Spanje, werd het tijd voor kerst. Weer konden de kinderen 

kiezen uit hele leuke activiteiten, zoals een kerstboom knutselen met wc rollen en een placemat 

maken voor het kerstdiner thuis. Uiteraard werd er ook volop naar kerstmuziek geluisterd.  

Tijdens de kerstvakantie konden de grote kinderen van de Daltons ook een echte escape room 

doen. Zij werden "opgesloten" en door moeilijke puzzels op te lossen konden ze zichzelf weer 

bevrijden.  Er werd ook weer volop geknutseld, onder andere een sneeuwpop en een kerstboom 

figuurzagen.  De kerstvakantie op de BSO vloog voorbij. 

 

Verjaardagen

 

7 januari: Fay 7 jaar en Mirthe 9 jaar  
11 januari: Joep 10 jaar             
14 januari: Cas 5 jaar          
15 januari: Amy en Britt 11 jaar en Jethro 7 
jaar    
17 Januari: Jack 4 jaar    
18 januari: Novalee en Sven 4 jaar   
27 januari: Fien 10 jaar    
31 januari: Thomas F. 8 jaar   
5 februari: Roos A. 8 jaar     
8 Februari: Nick 11 jaar    
9 februari: Rosalie: 7 jaar    
10 februari: Roos R. 4 jaar    
11 februari: Mick 6 jaar    
14 februari: Ole James en Leo Jack 9 jaar 
16 februari: Giovanny 9 jaar 
19 februari: Tijn 6 jaar 
21 februari: Floor v.d.Valk 8 jaar 
23 februari: Nadja 10 jaar 
26 februari: Lukas H. 5 jaar 
27 februari: Floor K. 9 jaar  

 
 

 

Allemaal een fijne verjaardag! 

Techniekhoek 

Misschien heeft u er al iets van mee gekregen; op de BSO heb-

ben we een echte techniekhoek.   

Dit is een plek voor de grote kinderen van de Daltons. Om deze 

kinderen meer uitdaging te bieden, mogen zij in de techniek-

hoek aan de slag. Hier kunnen ze een eigen kunstwerk maken 

met behulp van hout en de nodige gereedschappen. Ook kun-

nen de kinderen gaan figuurzagen. De afgelopen weken zijn er al 

hele leuke dingen gemaakt zoals een eigen kapstokje met haak-

jes erop.  

 
 

 

Nieuws! 

Tarieven 2021 

Per 1 januari 2021 gaan de nieuwe tarieven in voor uw kinderopvang 

kosten. Vergeet u dit niet te wijzigen bij de belastingdienst!  

Stagiaires 

Ook dit schooljaar hebben wij weer een aantal sta- 

giaires  aangenomen. 

Op onze bso locatie in de Staver is  Mirthe begonnen met haar stage op 

de woensdagen. 

Wij wensen haar een leuke en leerzame tijd toe! 

 

Vakantiekaart  

Ieder kind bij de dagopvang en bij de BSO inclusief schoolvakanties heeft 

in Januari 2021 weer een nieuwe vakantiekaart. De kaart is geldig t/m 31 

december 2021. Deze vakantiekaarten zijn in het beheer van de groep 

waar uw kind opvang afneemt. De vakantiekaart is voor ieder kind hetzelf-

de 3 weken per jaar naar rato van de dagen dat uw kind opvang afneemt. 

Voor kinderen die op 2e paas en pinksterdag komen , krijgen er nog 2 

dagen bij en die op Koningsdag/Hemelvaartsdag komen nog 1 dag erbij. 

De vakantiekaart kan over het gehele jaar gebruikt worden. Dit is altijd in 

overleg met de medewerkers van de groep die kijken of er op de aange-

vraagde 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 om niet tot het laatste moment te wachten om 

de vakantiekaart in te zetten. Wij willen u er op attenderen dat het een 

service is en geen recht. 

Voorstellen personeel 

Mijn naam is Jacqueline Hoekman, ik ben geboren en getogen in Oude-
Tonge en woon nu al 15 jaar in Goedereede. Ik houd van de zee en van 
natuur, dus ik ben een gezegend mens. Ik woon samen met mijn dochter 
van 16 en onze kater, een zwerfkat die aan kwam lopen en besloot bij ons 
te komen wonen. Ik ben 51 jaar en ben van beroep Sociaal Pedagogisch 
Hulpverlener en yogadocente. Ik heb vooral werkervaring in de GGZ, maar 
heb gemerkt dat ik houd van werken met kinderen vanwege hun puur-
heid. Daarnaast vind ik het fijn om een rol te mogen spelen in het leven 
van de volgende generatie. Mijn hobby’s zijn yoga, 
dansen, wandelen, tuinieren en eten met vrienden. 
Reizen, dierentuinen bezoeken en mensen observe-
ren vanaf een terras behoren, normaal gesproken, 
ook tot mijn lievelingsbezigheden. Vanaf medio 
januari werk ik in de Flexpool van het Kinderpaleis.  

 

In de kerstvakantie hadden wij 
een heuse escaperoom op de bso! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ook nog mooie kerstbomen ge-
knutseld! 


