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WELKOM
 

Wij wensen iedereen een gezond en vrolijk
2023. 

De nieuwe tarieven voor 2023 zijn ingegaan.
Vergeet u niet uw toeslag te wijzigen?
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VERJAARDAGEN
2 Januari: Joyce 
7 januari: Fay 9 jaar
14 januari: Cas 7 jaar 
15 januari: Jethro 9 jaar 
17 januari: Jack 6 jaar 
18 januari: Sven 6 jaar 
9 februari: Rosalie 9 jaar 
11 februari: Mick Koese 8 jaar 
14 februari: Ole James 11 jaar 
14 februari: Leo Jack 11 jaar
14 februari: Jayden 6 jaar 
18 februari: Loisa 10 jaar 
19 februari: Tijn 8 jaar 
26 februari: Lukas Heij 7 jaar 
27 februari: Floor 11 jaar 

EVEN VOORSTELLEN
 

Hallo, mijn naam is Shan de Wit. 
Ik ben 20 jaar en ik vind het erg leuk om met

kinderen te werken. Deze zomer ben ik
afgestudeerd van de opleiding Maatschappelijke
zorg aan het Albeda College. Tijdens mijn stage

ben ik werkzaam geweest in de
gehandicaptenzorg. Dit heb ik met veel plezier

gedaan, maar ik wilde mij ook op anderen
gebieden oriënteren. Graag bied ik veiligheid en

ruimte aan om kinderen zich te laten ontwikkelen.
Mijn hobby’s zijn bakken en muziek maken. 

Vanaf januari zal ik invallen op de BSO in Oude-
Tonge en Middelharnis. Als u eventueel vragen

hebt, spreek me gerust aan. 
     Tot gauw! 

                                                                                                  
Groetjes Shan

 



WAAR IS DAT FEESTJE??
 

Nu denken jullie natuurlijk ´Hé weer een feestje in januari/februari?´ maar dit is het niet.
 Het was het thema bij de BSO waar wij druk mee bezig waren. Waar is dat feestje is heel

uitgebreid. Sinterklaas, Kerst, oud en nieuw, maar ook een kinderfeestje,
verjaardagsfeestjes en zo kunnen wij nog wel even door gaan. We hebben alles versierd

met knutselwerkjes, slingers etc. Ook waren er in de gymzaal verschillende
bewegingsactiviteiten die ze konden doen die met het thema te maken hadden.

Lol op de noord- en zuidpool (winter)
Dinowereld  
Week van het verkeer  
Lego  
Moederdag  
Muziek  
Sport en beweging 
Vaderdag 
Ter land, ter zee en in de lucht  
Kampeerweek 
Sportdag 
Kabouters 
Kinderboekenweek  
Feestmaand 
Sintweek

NIEUWE THEMA' S
 

De thema´s voor 2023 zijn ook besloten en hieronder kunnen jullie zien welke dat
geworden zijn: 

 





 
De nationale voorleesdagen komen er ook weer aan. Deze vindt plaats van 

25 januari t/m 4 februari 2023 
De Nationale Voorleesdagen is het grootste boekenfeest. Met voorlezen begint een leven
lang leesplezier. Voorlezen is bovendien goed voor de ontwikkeling. Het boek wat centraal

staat is
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maximiliaan Modderman is alleen thuis en organiseert een feest voor zijn
speelgoedbeesten. Met taart! Het wordt een wild feest. En een vies feest. Wat zullen mama

en papa zeggen als ze thuiskomen? 
 

Centraal staat de Prentenboek Top 10, de leukste voorleesboeken gekozen door een
deskundig comité. Eén titel wordt verkozen tot Prentenboek van het Jaar. Hieronder

kunnen jullie de prentenboek top tien zien:

NATIONALE VOORLEESDAGEN 


