
 

                                   

                                                     

 Nieuwsbrief  1e kwartaal  2016 

 

Beste Ouders/Verzorgers,   

  

 

Activiteiten / uitstapjes  

 

Terugblik 
 

 12 januari 5-jarig bestaan BSO 
Wij kijken terug naar een zeer geslaagd feest. De goochelshow van David was erg 
leuk en best wel spannend. Wat is het toch weer een mysterie hoe hij alle trucs 
uitvoert. De muziek en zang van de Gelukkige Kaplaarzen was ook weer fantastisch! 
De kinderen deden met al hun enthousiasme mee en danste verder door de gang en 
de BSO. Wij willen nogmaals iedereen bedanken voor de bloemen/plantjes, 
tekeningen/schilderingen, cadeautjes en lekkere druivensapjes.  
 

 Sneeuwman vilten 
17 februari hebben de kinderen sneeuwmannetjes gevilt. Het was een behoorlijke 
klus maar het eindresultaat was prachtig! 
 

 Schaatsen 
In de vakantie zijn Puck en Emma gaan schaatsen in Rotterdam. Ze hadden wel 5km 
geschaatst!  
 

 Bioscoop 
Het weer zat niet zo mee, dus wat is er dan leuker om naar de film te gaan met een 
grote bak popcorn. Robinson Crusoe, een eiland vol dieren, een aangespoelde 
jongen en heel veel avontuur.  
 
Zwemmen  
Jayro, Puck en Ellen zijn in de voorjaarsvakantie gaan zwemmen. “Spetter, pieter 
pater, lekker in het water, ga maar vast naar huis, wij zijn een druppel later”.  

 
 Kinderboerderij 

Er waren schattige kleine lammetjes geboren op de kinderboerderij en die moesten 
wij natuurlijk begroeten. We hebben de eendjes gevoerd, de konijnen geknuffeld en 
de pony’s geaaid. Het was een gezellige middag! 

 
 Pasen 

Over het hele schoolplein waren er eieren verstopt. De kinderen hebben gezocht en 
allemaal lekkere chocolade eitjes gevonden. Maar wie had het gouden ei? Dat waren 
Robin, Beau en Lis.  
.  



In de planning 

 
 Brede school activiteit  

Tijdens de lentemarkt op zaterdag 9 april is er een inloopworkshop kuikentje vilten 
samen met Emilia’s Treasures. Kosten € 5,00. 
 
20 mei komt Emilia langs met een verteltafel verhaal over een gezellige kikker die 
heel veel avonturen beleeft. Aansluitend gaan we een kikkertje vilten. Deze workshop 
is voor ouder en kind t/m 6 jaar. Kosten: € 7,50 Tijd: 14.00 – 15.30 uur. 
 
Opgeven kan via bsodemuzikant@hotmail.com 
 
 

Mededelingen: 

 

Laatste schooljaar en BSO 

Bibian, Liora, Pascal, Leen, Anne en Beau zitten alweer in hun laatste schooljaar en gaan na 

de zomervakantie van de BSO. Er staat een nieuw avontuur op hun te wachten “de 

middelbare school”. De kinderen worden nog uitgenodigd om wat leuks te gaan doen als 

afscheid. Info volgt later.  

 

Visite 
Onlangs zijn Jade en Jesse even komen aanwippen. Jesse met de hond en Jade met 
een stapel Donald Duckies. Groetjes aan iedereen en het gaat goed met ze op de 
Rudolf Steiner. 
 
 

Oudercommissie 

Oudercommissie: De oudercommissie leden zijn o.a. betrokken bij het adviseren van 

besluiten en spreken uit naam van de ouders.  Wobbe (vader van Julia,Jur en Silke) is 

samen met Kim (moeder van Puck)  lid van de oudercommissie.  

 

Voor meer info: neem dan contact op met bsodemuzikant@hotmail.com  of met Wobbe en of 

Kim.      

kimwittebol@gmail.com  

wobbekramer@gmail.com 

 

 

Kinderen ophalen uit de klas. 

Vanaf klas 1 komen de kinderen zelfstandig naar de bso. De kleuters worden opgehaald bij 

hun klas. 

 

Oudergesprekken 

Oudergesprekken kunnen altijd gehouden worden. U kunt dan het beste even vooraf  een 

afspraak maken met Emma of Ellen.  

Heeft u een oudergesprek op school? U kunt dan indien mogelijk uw kind  zonder kosten 

naar de BSO brengen. (Max. 1 uur voor ouders met een contract). Dit geld niet voor 

klassenouder overleg.  
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Vakantieopvang 

In de meivakantie zijn wij open op: 26/28/29 april en 3/4/6 mei 2016. 

 

Openingstijden   

Wij zijn maandag t/m vrijdag open van 14.00 tot 18.00 uur.  

In de vakanties: van 08.30 uur tot 18.00 uur. Vakantie opvang is op basis van een hele dag 

van 9 uur. Langer is mogelijk in overleg. 

Ruilen: binnen een maand. Niet met vakantie dagen. 

 

 

Voorschools: 

Vanaf 1 maart 2016 zijn wij gestart met voorschoolse opvang. Het is een pilot tot aan de 

zomervakantie. Vanaf dat moment zullen wij evalueren of het mogelijk is om hier na de 

zomervakantie mee door te gaan.  

We zijn open op dinsdag, woensdag en donderdag van 7.00 tot 8.30 uur. Opgeven kan via 

bsodemuzikant@hotmail.nl 

 

 

Contracten 2016 

 

Contract mogelijkheden  

 

 een combi-pakket, dan neemt u voor het gehele jaar opvang op voor 1 of meerdere 

dagen per week en een vakantie opvang.  

 vakantieopvang contract voor 1 of meerdere dagen per week.  Een schooljaar heeft 

12 vakantieweken. 

 40 weken zonder vakantie opvang. 

 Incidentele opvang (strippenkaart**) 

mogelijk indien er plaats is op de groep 

 Studie dagen 

 Tijdens school/vakantie weken d.m.v. de strippenkaart 

 

 

ZCKK klachtencommissie 

Wij zijn aangesloten bij de centrale klachtencommissie. Wij hebben een jaarbrief ontvangen 

met een positief resultaat. In 2015 zijn er geen klachten ingediend.  Vanaf nu is het Zckk de 

Geschillencommissie geworden.  

 

Facturering    

Een vriendelijk doch dringend verzoek om de maandelijkse factuur binnen de geldende 

termijn te voldoen. Een te late betaling veroorzaakt onnodige problemen bij de 

betalingsverplichtingen van de BSO. Hopende op uw begrip. 

Rekening/IBAN-nummer: NL78 TRIO 0198 3952 56 

 

Administratiekosten 

Bij een wijziging in een lopend nieuw contract, rekenen wij € 7,50 administratie kosten.  
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Tarieven BSO  2016 

Uurtarief € 6,90 

Stippenkaart (incidentele opvang) € 29,50 

 

Nationale Feestdagen 

Als service worden nationale feestdagen niet doorberekend in de contracten.   

 

 

Website   

De website wordt per maand bijgehouden, inclusief de laatste foto’s!  

  website: www.bsodemuzikant.nl 

  email : bsodemuzikant@hotmail.com 

 

tel.: 06-12461815   

 

 

Vriendelijke groet, Ellen en Emma van Winden   
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