
                                   

                                                     

 Nieuwsbrief  1e kwartaal  2015 

 

Beste Ouders/Verzorgers, 

 

Pedagogisch medewerkers  

 In maart is Emma op BHV herhaling geweest en ze heeft haar nieuwe certificaat ontvangen.  

 

Stagiaires  

In februari is Monica Huijzer bij ons stage komen lopen. Ze volgt de opleiding zorg en welzijn 

aan het Albeda college. Ze heeft het hartstikke naar haar zin. Laatst heeft zij op maandag 

voor alle kinderen mooie liedjes op haar dwarsfluit gespeeld. We hebben hier erg van 

genoten. Monica blijft bij ons tot aan de zomervakantie. Ze neemt afscheid op dinsdag 7 juli 

2015. Het zou leuk zijn om haar iets van de kinderen aan te bieden op haar laatste stage 

dag.  Wij dachten aan tekeningen, maar iets anders mag natuurlijk ook. Alle verrassingen 

kunt u  in de brievenbus van de bso deur stoppen. 

 

Activiteiten / uistapjes  

Terugblik 
 

 Schaatsen 
In Februari is Emma met Jade, Pascal, Bibian en Liora gaan schaatsen in Rotterdam. 
Het was ontzettend leuk. Liora schaatste iedereen voorbij, zelfs de grote jongens.  
 
 

 Muziekles Fabrina / Emma 
Fabrina heeft ons voorlopig voor het laatst muziekles gegeven i.v.m. verwachting van 
haar 2e kindje. We wensen haar heel veel geluk en hopelijk komt ze ons snel weer 
nieuwe dingen leren. Emma was op de piano, Liora en Bibian leerde tweestemming 
zingen.  

 
 Kinderboerderij 

 
 Zwemmen  

 
 Museumweek - Streekmuseum Hoeksche Waard  

Woensdag 22 april zijn we naar het streekmuseum geweest in Heinenoord. De 
kinderen leerde hoe de mensen vroeger de was deden en mochten het ook zelf 
proberen. Ook kregen we een rondleiding door het oude boeren museum. Daarna 
hebben we buiten het verjaardagfeestje van Silke gevierd en mochten we met zijn 
alle zelfs nog spelen in de speeltuin van Jur, Julia en Silke.  

 
 



 Brede school activiteit  
17 april hebben we in samenwerking met atelier Vilt en Vezels uit Dordrecht een 
workshop vilten georganiseerd. De kinderen vonden het heel erg leuk. Ze hebben 
prachtige bloemen en armbandjes gemaakt. Tineke en Charonne komen op vrijdag 5 
juni een 2e workshop vilten geven. Opgeven kan via de mail van de bso. 

 
 

UITNODIGING:  ZATERDAG 9 MEI      WILDE BUITEN DAG                 
 

Ons jaarlijkse bso  uitstapje voor de  kinderen en ouders is dit jaar weer op het eiland, met 

als thema: " Leer overleven op Tiengemeten". 

 

Leer overleven op een echt natuureiland, net zoals de matrozen van de schepen die hier 

vroeger aanmeerden aan de oostkant van Tiengemeten. Je gaat op pad door weer en wind. 

Op zoek naar voedsel en geneeskrachtige kruiden. Luister onderweg naar de spannende 

verhalen van de eilandbewoners!  

 

Neem de pont heen om 11.00 uur, het vertrek vanaf Tiengemeten is om 14.10 uur. 

Neem drinken en eten mee. Ook wat extra droge kleding en schoenen. 

Ellen is deze dag vrijwilligster bij Natuurmonumenten. Emma staat aan de kant van 

Nieuwendijk om iedereen te ontvangen met de pontkaartjes.   

 

Omdat wij de pontkaarten en entree van Speelnatuur van tevoren bestellen, willen wij u 

vragen om ons z.s.m. te laten weten of u komt.  

Stuur een mail naar : bsodemuzikant@hotmail.com.  

 
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) 

wobbekramer@gmail.com  is samen met Kim (moeder van Puck) kimwittebol@gmail.com  

leden van de oc.  

Kim heeft aangegeven dat ze haar plaats vrij wil maken en op de achtergrond ons wil blijven 

adviseren. Hier zijn we heel blij mee en we bedanken Kim voor 5 jaar ons te hebben 

gesteund met raad en daad.                                                            

 

Wie  wil haar plek overnemen? Voor meer info. stuur dan een mail naar 

bsodemuzikant@hotmail.com  of bij Wobbe en Kim. 

De oudercommissieleden zijn:   Kim Wittebol    kimwittebol@gmail.com  

                                                   Wobbe Kramer  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 
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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). 

 

Vakantieopvang 

Wij hebben geen aanmeldingen gehad voor vakantie opvang. De BSO is daarom in de 

vakanties gesloten.  

 

De 1e bso dag na de zomervakantie is maandag 24 augustus 2015.                                                                                                             

De kleuters zijn deze dag nog vrij van school en klas 1 t/m 6 zijn om 11 uur uit. 

Wilt u gebruik maken van deze  hele of halve dag bso, stuur dan een mail  

naar: bsodemuzikant@hotmail.com 

Wij zijn te bereiken op tel: 06-12461815 en 06-40253835 

 

ZCKK klachten commissie 

Wij zijn aangesloten bij de centrale klachten commissie. We zijn blij dat er in 2014 geen 

klachten zijn ingediend.  

 

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 

 

Website   

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

  website: www.bsodemuzikant.nl 

  email : bsodemuzikant@hotmail.com 

 

tel.: 06-12461815  / 06-40253835 

 

 

Vriendelijke groet, Ellen van Winden de Vries  
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