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BSO LES ENFANTS

MET DE BAKFIETS OP
WEG NAAR DE
DIERENWINKEL

OP ZOEK NAAR EEN PAD!
WE HOORDEN HEM HIER
TOCH ERGENS?

NIEUWSBRIEF
We zijn nu echt
begonnen!
Welkom Lorenzo, Elizabeth,
Milena, Valery, Marley,
Nathan, Elmar, Joel, Bonne,
Elin en Pelle. Jullie zijn de
eersten die lekker bij ons
komen spelen elke week!
Afgelopen dinsdag was het
dan eindelijk zover. De
opening van onze uilengroep
en de BSO locatie. Bij ons
werd er alleen geen lintje
doorgeknipt, maar mochten alle kinderen die daadwerkelijk een ‘uil’ gaan
worden een eigen uiltje van de tak afknippen. In onze groepsruimte
Alle kinderen die
hangen nog meer uiltjes te wachten voor de kinderen die jullie voorbeeld
echt bĳ ons een
gaan volgen!
‘uil’ worden, mogen
een uiltje van de
tak afknippen als
ze voor de eerste
Wij vinden het van groot belang dat kinderen elke dag buitenspelen.
keer bĳ ons komen
Gedurende het grootste gedeelte van hun doordeweekse dag zijn zij al
spelen
binnen geweest. Vandaar dat wij na schooltijd direct onze spullen pakken

Buitenspelen!

om te vertrekken naar een buitenlocatie in het Abtswoudse Bos.
Omdat je van buitenspelen ook heel vies wordt, vragen wij ouders om oude kleren mee te geven
en te zorgen voor oude schoenen die vies mogen worden of met nat weer voor regenlaarzen.
Voordat wij op weg gaan, nemen we even de tijd om iedereen om te kleden. Ook reservekleding
( een broek, sokken en t-shirt of trui) is handig om bij je te hebben. Voor het geval die plas toch
iets dieper is, dan van te voren werd gedacht! Bij zomerweer is het toch verstandig om een
luchtige lange broek en een shirt met lange mouwen om je te beschermen tegen doornen, een
scherpe tak of brandnetels. Ook een petje tegen de zon is vaak wel prettig.
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Belangrijk!!
Automatische incasso:
De automatische incasso zal pas per de maand mei gaan
plaatsvinden. Gelieve de factuur van april nog zelf over te
maken.

BSO LES ENFANTS

Niets leuker dan
buitenspelen in de
natuur!

Contact met de BSO:
Bel je naar dit nummer 06-39344961, dan krijg je meteen
Evelien aan de lijn. Geen contact, wellicht is er even geen
bereik in het Abtswoudse Bos - probeer het dan later nog eens.
Er is ook een apart mailadres; bsolesenfants@gmail.com
Deze is te gebruiken voor het doorgeven van ziekmeldingen en
natuurlijk voor andere belangrijke dingen zoals,
medicijngebruik, iemand anders komt ophalen, mijn kind
heeft ook kaplaarzen/regenpak mee!
Dagen dat de BSO gesloten is:
Koningsdag; maandag 27 april
Bevrijdingsdag; dinsdag 5 mei
Hemelvaartsdag; donderdag 14 mei
Tweede Pinksterdag; maandag 25 mei
Openingstijden tijdens de vakantie:
Elke dag van 07.30 uur tot 18.15 uur.
Op tijd weer terug
We zullen er vaak op uittrekken, op schooldagen in de buurt,
tijdens de vakanties wellicht wat verder weg, maar we zijn te
allen tijde weer terug op de BSO-locatie om 17.30 uur.
Teken
Bij buitenspelen is er altijd een kans dat je gebeten wordt door
een teek. Als wij dat zien, zullen wij de teek verwijderen. Wij
vragen ouders ook altijd hun kind(eren) te controleren bij het
douchen. Meer info over teken; www.stopdeteek.nl

Vrĳdag was het super
lekker weer! Natuurlĳk
hebben we daar enorm
van genoten. De hele
middag zĳn we in het
Abtswoudse Bos geweest;
hutten bouwen, bomen
klimmen, vogels spotten,
padden vangen, een potje
voetballen, picknicken. We
hadden eigenlĳk te weinig
tĳd!
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