
NEEM EEN
KIJKJE!

 
MEDEDELINGEN

 
NIEUWS

 
THEMA

 
NIEUW OP DE BSO

 
VERJAARDAGEN

 
 
 
 
 
 
 
 

MEDEDELINGEN:
 
 

De laatste tijd merken wij dat er minder vaak
kinderen worden afgemeld via onze BSO-telefoon.

Dit maakt het voor ons als leidsters soms erg
moeilijk om te weten of uw kind of kinderen naar de

vso en de nso komen. 
Als uw kind niet naar de voorschoolse opvang komt,

dan betekent dit niet voor ons als leidsters dat uw
kind of kinderen in de middag ook niet komen. Als
het voorkomt dat uw kind of kinderen een dag niet
naar de BSO toe komt of ziek is, zou u dan beide

willen afmelden bij de leidsters via onze BSO-
telefoon. Voor zowel de voorschoolse opvang als de
naschoolse opvang. Hiermee zijn wij als leidsters erg

blij, omdat wij dan zeker weten dat uw kind of
kinderen worden opgehaald. 

 
Op sommige dagen worden kinderen ook opgehaald

door een ander familielid of kennis, vaak weten wij
hier ook niet vanaf. Zou u als ouders zijnde dit ook
op tijd willen doorgeven, zodat wij zeker weten dat

uw kind met het betreffende familielid of kennis
meegegeven mag worden. 

 
Alvast hartelijk dank! 

 

 
 
 

 
 
 

NIEUWS
Vanaf heden kunt u via uw ouderportaal

documenten inzien van Het Kinderpaleis, die
betrekking hebben op u als ouder.

Deze kunt u vinden onder informatie.

Houdt u er rekening mee dat wij gesloten zijn van
26 dec t/m 30 december.

De nieuwe tarieven van 2023 zullen half november
bekend gemaakt gaan worden via de mail. U
dient hiervoor zelf een wijziging te doen bij

toeslagen.nl

NIEUWSKRANT BSO OUDE-TONGE

NOVEMBER / DECEMBER 2022



AFGELOPEN THEMA
 

Thema van afgelopen tijd.
Ons thema wat wij de afgelopen weken behandeld hebben was het thema speuren naar

sporen. Bij het thema hebben wij vele dingen geknutseld zoals mooie dinosaurussen waarin de
eigen naam van uw kind of kinderen verwerkt was. Daarnaast mochten de kinderen ook een

mooie mierenhoop maken, een mooie loep om kleine insecten te bekijken en uiteraard hebben
wij mooie kleine insecten op papier geknutseld! Dit alles in het thema van Speuren naar sporen!

 
Daarnaast konden we bij dit thema ook leuke dierenrollenspellen naspelen, zo kregen wij

kruipende rupsen, springende kikkers en rennende eekhoorns.
 

Van 5 oktober tot en met 16 oktober kwam het thema van de Kinderboekenweek ook voorbij!
Dit thema heette GI-GA-GROEN! De kinderen mochten dansen op het liedje van kinderen voor
kinderen GI-GA-GROEN! Bij dit thema kregen de kinderen ook weer vele leuke knutselwerkjes
met echte materialen vanuit de natuur, takjes, bladeren, eikels en kastanjes. In de gymzaal

konden we een dierenspel spelen, rennen naar getallen en vele andere leuke spellen die goed
bij ons extra thema paste van GI-GA-GROEN! 

De Kinderboekenweek werd afgesloten met een leuk voorleesboek, waar de kinderen zeer
aandachtig naar luisterden. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
NIEUW OP DE BSO:

 
Op de BSO bij de Diamantjes heeft u vast al ons nieuwe poppenhuis gespot! Daarnaast
hebben wij leuke nieuwe lego gekregen, nieuwe kleine Barbie poppetjes en we hebben

een leuke nieuwe hoek waar de kinderen schooltje kunnen spelen! 
 

De Schatkamer heeft zijn interieur veranderd, waardoor de sfeer in de groep heel
gezellig is geworden! 

 
Daarnaast is er afgelopen tijd ook een vergadering geweest van de Kinderraad, hieruit
zijn ook leuke dingen gekomen waar de leidsters van de BSO hard mee aan de slag zijn

gegaan. U zult vanzelf horen wanneer dit allemaal gaat beginnen! 
 

Ook hebben wij op de BSO nieuwe boeken gekregen! Veel boeken worden nu al
veelvuldig gelezen door de kinderen van de Diamantjes en de Schatkamer! De boeken

zijn besteld n.a.v. suggesties van de kinderen van de BSO! 
 
 
 

 
 

HET NIEUWE THEMA:
 

Het nieuwe thema vanaf 14 november tot en met 24 december heet “Waar is dat
feestje?”. In dit thema komen alle feesten voorbij die in de maand november en

december voorbijkomen. Onze BSO-ruimte komt dan ook weer vol te hangen met leuke
knutselwerkjes en leuke andere attributen zodat het een echt feest wordt! 

 
 



Hailey      5 november          7 jaar
Daan       9 november          4 jaar
Noa         10 november         4 jaar
Juf Isca   15 november        28 jaar
Lucas      19 november         4 jaar
Juliette   21 november          8 jaar
Lucas     25 november          8 jaar
Thomas 27 november          5 jaar
Sophie    4 december           10 jaar
Thomas   4 december          9 jaar
Isabeau   10 december         8 jaar
Fleur       20 december         5 jaar
Madelief 29 december         5 jaar
Juf Jeannette  29 december 61 jaar 

 

VERJAARDAGEN


