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Thema het menselijk lichaam en het circus 

In januari hadden we op de BSO het thema het menselijk lichaam waarbij 

we een heleboel leuke spelletjes en activiteiten hebben gedaan die gaan 

over ons lichaam. We hebben levensgroot ons lichaam nagetekend en ver-

sierd en een gezichten estafette in de gymzaal. In de boekenkast vonden we 

nog een heleboel boeken die over het lichaam gaan.  

Februari staat in het teken van het circus! Er hangen grote circustenten in 

onze ruimte en op de muur hangt een lijst klaar waar 

we ons in kunnen schrijven voor een optreden. In de 

gymzaal gaan we een hindernisbaan met ballonnen 

afleggen. Dat is ook heel leuk om thuis te doen en 

hoeft niet perse in de gymzaal. Blaas een paar ballon-

nen op en hang die met een lint tussen de trapreling 

of tussen 2 stoelen en probeer eronder door te krui-

pen.  

Verjaardagen

1 maart Niene 5 jaar 

18 maart Dani 10 jaar 

25 maart Angela 34 jaar 

26 maart Max 10 jaar 

27 maart Bente 10 jaar 

1 april Nika 11 jaar 

2 april Eva 7 jaar 

6 april Pelle Jon 6 jaar 

10 april Kacper 10 jaar 

14 april Femke 8 jaar 

16 april Suus 9 jaar 

19 april Yinte 5 jaar 

21 april Sophia 8 jaar 

22 april Ricardo 11 jaar 

27 april Jorrit 10 jaar 

 

Allemaal een fijne verjaardag! 

In de aankomende periode hebben we 2 leuke thema's op de 

BSO: "het week van het verkeer" en "tijdreizen". 

 

Het week van het verkeer  

Tijdens deze week leren we op de BSO hoe be-

langrijk het is om goed op te letten in het ver-

keer. We maken een "fiets checklist" zodat we kunnen checken 

of we alle materialen hebben om veilig te kunnen fietsen. Ook 

kunnen de kinderen mee doen aan de verkeer quiz en knutselen 

we onze eigen verkeerslicht.  

 

 

 

 

Tijdreizen 

Gedurende dit thema gaan we terug en vooruit in de tijd reizen.   

We gaan "bellen" met onze eigen gemaakte bliktelefoons, exo-

tisch fruit proeven, we knutselen onze eigen kastelen en in de 

techniekhoek kunnen de kinderen van de Dalton groep een 

eigen tijdmachine maken. Uiteraard heb-

ben we ook voor in de gymzaal en tijdens 

buiten spelen leuke spellen bedacht. 

Mochten de kinderen zelf nog leuke idee-

ën hebben voor dit thema, dan horen we 

dit graag.  

 

Nieuws! 

Vergoeding voor ouders die kinderopvangtoeslag krij-
gen 
Vanwege het coronavirus is Het Kinderpaleis in de 
periode 16 december 2020 tot en met 7 februari 2021 
gesloten geweest. 
Voor de BSO wordt de sluiting na 7 februari ook ver-
goed. 
Er is u gevraagd in deze periode de rekening van de 
kinderopvang toch te betalen. Ook als er geen gebruik 
van de noodopvang gemaakt is 
Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan krijgt u uw eigen 
bijdrage terug op basis van de ‘tijdelijke tegemoetko-
mingsregeling kinderopvang’ (TTKO) 
Hoe hoog is de vergoeding 
De hoogte van de vergoeding hangt af van het aantal 
kinderen, het aantal opvanguren en 
uw verzamelinkomen.  
U hoeft de vergoeding niet zelf aan te vragen 
U ontvangt vanzelf een brief van de SVB waarin staat 
hoeveel u krijgt.  
Wanneer u deze brief krijgt en het bedrag ontvangt, 
kunt u binnenkort lezen op de https://www.svb.nl/nl/
kinderopvang/met-toeslag 
 
Uitgebreide informatie over de regeling en hoe het 
bedrag wordt berekend leest u ook binnenkort op deze 
website. 
Zorg dat uw gegevens bij de Belastingdienst/Toeslagen 
kloppen 
Voor de berekening van de vergoeding krijgt de SVB uw 
gegevens over de kinderopvangtoeslag van de Belas-
tingdienst/Toeslagen. Zorg daarom dat uw gegevens bij 
de Belastingdienst/Toeslagen juist zijn. 
 

Voorleesdagen  

Mogen wij u voorstellen aan Coco? 

Wij hebben Coco leren kennen 

tijdens de nationale voorleesdagen. 

We hebben alle avonturen van 

deze leuke vogel gelezen in het 

boek 'Coco kan het!' Het was erg 

leuk om Coco ook op de BSO te 

zien nadat de kinderen op school al 

over Coco gehoord hadden! 

 

 

 

Reservekleding 

Op de BSO zijn we op zoek naar 

reserve kleding voor 'ongelukjes' 

vooral ondergoed en broeken kun-

nen we goed gebruiken. Heeft u 

nog schone en hele onderbroekjes 

of broeken van uw kind die te klein 

zijn geworden? Dan willen wij die 

graag hebben! 
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