Nieuwsbrief BSO

Nieuw schoolseizoen
Het schoolleven is weer begonnen. We hebben voor de vakantie afscheid genomen van een
aantal kinderen. Nu verwelkomen we een heel aantal nieuwe kinderen op de BSO: Noah en
Storm Leeflang, Lieke Geerds, Abel Plaggenmarsch, Aron Overweg en Bas, Thijs en Laura van
de Burg! Welkom bij ons op de groep, we hopen met jullie een fijne tijd te hebben!
Wijzigingen op de groep
Op de BSO hebben we tijdens de tafelmomenten vaste groepjes. Dit biedt veiligheid, rust en
structuur voor de kinderen. Bij de tafelgroep hoort een vaste medewerker, zodat de
kinderen een vast aanspreekpunt hebben. Na de vakantie zijn de groepjes hier en daar
gewijzigd. Op de groep kunt u de verdeling van de groepjes vinden.
Ook de dagen van de medewerkers zijn veranderd:
Maandag: Linda Huisman en Nelleke van Veen
Dinsdag: Marian Scholing en Jelske van der Graaf
Donderdag: Marian Scholing en Jelske van der Graaf
Nieuwe regels
Na de zomervakantie hanteren we op school én BSO nieuwe
regels. Door op alle plekken dezelfde regels te hanteren, zorgen
we voor duidelijkheid. In de gangen en op de groepen hangen
pictogrammen, zodat de kinderen weten welk gedrag gewenst
is.

Jubileum
Zoals u vast niet zal zijn ontgaan, bestaat de Huyskamer 5 jaar! Dat laten we niet ongemerkt
voorbij gaan!
Op 14 september om 15:30 uur wordt u verwacht en krijgt u een welkomstdrankje. Na het
drankje kunt u samen met de kinderen genieten van allerlei leuke spelletjes. Ook zal er een
film draaien met verschillende foto’s en filmpjes van de kinderen tijdens de activiteiten in de
Huyskamer. Om 16:30 uur is er een hele mooie voorstelling. Aansluitend willen we graag
met elkaar barbecueën. Het feest duurt tot 18:30 uur.
We hopen jullie allemaal te zien! Heeft u zich al opgegeven? Dit kan nog tot donderdag 8
september!

Verjaardagskalender
9 september: Nora Lynn Rozema
17 september: Eva de Lange
27 oktober: Daan Bakker

Met vriendelijke groet,
Team BSO,
Linda, Nelleke, Marian en Jelske

