
Nieuwskrant Bso Oude-Tonge jan/feb 2021 

Thema: Welkom bij het feestpaleis 

Afgelopen thema hebben we gewerkt aan welkom bij het feestpaleis. Alle activitei-

ten van de BSO gingen over feest. Zo hebben we bijvoorbeeld heerlijk gesmuld van 

pannenkoeken met bananen, honing en walnoten. Ook hebben we heerlijke aard-

beientaartjes gemaakt. In de gymzaal hebben we feesthockey gedaan, en een kerst-

bomen race. Sinterklaas kwam ook nog voorbij in ons thema, waarbij we in de gym-

zaal een mooie schoorsteen hebben gemaakt. De kinderen hebben van Sinterklaas 

een leuk cadeautje gehad, de kinderen waren er erg enthousiast over.   In het 

atelier hebben de kinderen heerlijk geknutseld. Zo hebben ze een mooi glas in lood 

raampje gemaakt van Sinterklaas en Piet. Ook zijn de kinderen bezig om een mooie 

kerstboom te maken van eierdozen. Dit is een heel project! Aan het einde van dit 

thema krijgen de kinderen een mooie kerstherinnering mee naar huis. Speciaal 

gemaakt door de juffen van de BSO.  

Ons volgende thema wordt: “Je lijf van hoofd tot teen”. Dit thema start 4 januari. Er 

komen dan weer leuke versieringen die vaak gemaakt worden in ons atelier aan de 

muur te hangen.   

       Verjaardagen 

Ruben   11-01-2014 (7) 

Amanda 18-01-1985 (36) 

Bruce  20-01-2011 (10) 

Wies  28-01-2011 (10) 

Sanne  02-02-2012 (9) 

Iris A.  09-02-2015 (6) 

Keano  25-02-2010 (11) 

Maes  21-02-2013 (8)  

 

 

Allemaal een fijne  verjaardag! 

Wist  u dat: 
 
-Thomas een heuse hypnotiseur is? Volg zijn ketting 
  en daarbij krijgt hij van elke juf één euro. 
-Vele kinderen van de schatkamer heuse grappenmakers 
  zijn en vooral hun inspiratie krijgen vanuit de moppenboe 
  ken op de BSO? 
-Onze kinderen, die tussen de middag blijven eten, dol zijn  
 op grilworst en kaas? Dat er soms wel 10 grilworsten op  
 worden gegeten in één week? 
-Jesse C. voor altijd op de BSO wil blijven? 
-Sommige kinderen onafscheidelijk zijn, Roland & Jessica,  
 Dean & Lars, Jitske & Charissa, Gwen & Liz, Vivian, Caro &  
  Sanne, Joep J. & Cheyenne, Thomas & Bram, Bram & Den 
  ny, etc. etc.  
-Juf Vera, altijd alle letters en knutsel maakt van elk            
  thema voor aan de muur? 
-Wij echte dinosaurussen op de BSO hebben (bij de       
  Diamantjes)?  
-De kinderen van de Schatkamer een ontzettend mooie 
  hut  kunnen maken waar wel 10 kinderen in passen?  
-Bijna elk kind elke dag een knuffel wil van de BSO 
  Leidsters. 
-Als je Ralph en Björn niet kunt vinden ze meestal te vin- 
 den zijn in de leeshoek met een Donald Duck? 
-Jessica net doet alsof ze slaapt als een van juffen haar  
 komt halen, en dat ze dan moet lachen als de juf probeert  
 haar wakker te maken? 

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!  

Voorstellen nieuw oudercommissielid 

Hallo allemaal,  
Via deze weg wil ik mij graag voorstellen aan jullie. Mijn naam is Jill van 
Wevering en sinds juni 2020 woonachtig in Oude-Tonge met mij man 
Dominique en twee kinderen Semm (5) en Finn (1,5) Hiervoor waren wij 
woonachtig in Ridderkerk, maar gezien het daar steeds wat drukker werd 
zijn wij op zoek gegaan naar een andere mooie en rustige plek. En deze 
plek hebben wij dus gevonden in de Molenpolder waar we met heel veel 
plezier wonen. 
Onze kinderen maken gebruik van de opvang Het 
Kinderpaleis en tijdens de inschrijving is mij gevraagd of 
het mij leuk leek om deel te nemen in de OC. Dit leek 
mij erg leuk, omdat ik graag betrokken ben bij de 
opvang van de kinderen. Zo blijf je op de hoogte van 
alle ontwikkelingen en kun je je steentje bijdragen.  
 

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 observeren vanaf een terras 
behoren, normaal gesproken, ook tot mijn lievelingsbe-
zigheden. Vanaf medio januari werk ik in de Flexpool 
van het Kinderpaleis.  

 

 

 Nieuwtje:    

Zoals u al misschien thuis heeft gehoord van 

de kinderen, is juf Amanda van de Schatkamer 

de komende 7 weken met haar man in Ghana. 

We krijgen dan leuke invaljuffen waarmee we 

ook veel leuke dingen gaan doen de komende 

weken. Veel plezier in Ghana juf Amanda!  

Kerstvakantie 

In de kerstvakantie hebben we  veel leuke 

dingen gedaan , onder andere: Kijkdoos ge-

maakt, sneeuwbal gemaakt, lekker dingen 

gegeten, elke dag leuke liedjes gezongen of 

geluisterd, een mooie kerstfilm gekeken, een 

escape room gedaan , en nog vele andere 

leuke dingen! Verder wensen wij iedereen een 

mooie, gezellig maar vooral een gezond 2021 

toe! Lieve groetjes, Marije, Amanda, Jean-

nette, Vera, Isca.  

Boekentip: 

Schatkamer: Grote moppenboek, 

of andere moppenboeken zijn erg 

populair bij de kinderen! 

 

Diamantjes : Kinderen zijn hier 

gek op zoekboeken (vooral Dino’s) 

 


