Nieuwsbrief maart/april/mei 2022
BSO De Meiboom Warns
Algemene gegevens van de locatie
Locatie/groep: De Meiboom
Adres: Himmelumerdyk 2a
Telefoonnummer:+316 82973217
Emailadres:bso-warns@kidsfirst.nl
Openingstijden:
BSO

maandag
-

dinsdag
14.00-18.30

woensdag
14.00-18.30

donderdag
-

vrijdag
-

Wie werken er op deze locatie?
✓ Marije Menger
Stagiaires en/of vrijwilligers werkzaam op deze locatie zijn:
✓ N.v.t.
De teammanager van deze locatie is:
✓ Wanda Lameris

Nieuws van de locatie
Wij hebben afscheid genomen van pedagogisch medewerker
Christine de Vries, zij is nu elders werkzaam, hiervoor ben ik (Marije
Menger) in plaats gekomen.
Even voorstellen:
Zoals de meesten van jullie natuurlijk al weten ben ik Marije Menger
de nieuwe BSO leidster van BSO de Meiboom. Ik ben over twee
weekjes alweer 23 jaar en woon ik samen met mijn vriend Jeppe in
Balk.
Ik werk nu ongeveer 5 jaar inclusief stages in de kinderopvang. Het
is echt mijn passie, ik houd ervan om kinderen blij en gelukkig te
zien. Elk kind is uniek en ik wil hun ook laten zien dat ze dit zijn.
Elke dag is anders en elke dag maken we er weer iets moois van!

Oudercommissie
Helaas hebben wij nog geen oudercommissie op de BSO, lijkt dit jou nou erg leuk? Zoek
dan eens meer info op in de volgende link! Wie weet zit jij misschien straks wel in de
oudercommissie!
Website: https://www.kidsfirst.nl/over-kids-first/oudercommissie/

Terugblik, wat hebben we allemaal gedaan de afgelopen periode?

We maakten
paaseieren op
het raam!

En nog meer
versiering..

Soms trokken
we ons even
terug..
Even alleen een
stripverhaal
lezen
is ook erg
rustgevend

.
Af en toe wat
lekkers
Hoort er ook
bij!!!

Maar wat we vooral
veel hebben gedaan is
buiten spelen!
Met zijn allen fietsen
of in het klemrek
hangen, niets is te
gek!
We doen
verstoppertje, spelen
op het grote plein,
want het kan
allemaal….
Het allerleukste is dat
we nooit schoon thuis
komen.. heit, mem,
papa en mama
kunnen in ieder geval
zien dat jullie fijn
buiten hebben
gespeeld

Vooruitblik, wat staat er op het programma voor de komende periode?
We gaan voor nu rustig aan richting de zomer werken.. er komen wat water spelletjes aan
bod, de kinderen mogen lekker ijsjes eten en we gaan veel buiten spelen.
De 10 leukste waterspelletjes voor kinderen
#1 Flessenvoetbal
#2 Waterballonnen vangen
#3 Sponswringen
#4 Old school watergevecht
#5 Knikkers vissen
#6 Pingpong bal schieten
#7 Sponstikkertje
#8 Handige ober
#9 Waterglijbaan
#10 Water doorgeven
Misschien een leuk idee om thuis ook met de kinderen te doen?
Nieuwtjes, wist je dat . . . .
•

De BSO in de vakanties dicht is? Voor degene met een vakantiecontract is er een
mogelijkheid om in Balk naar de BSO te gaan..

•

De BSO en school samen aan tafel gaan zitten, om zo de lijntjes tussen deze twee te
verkleinen?

•

Er op de BSO nog op beide dagen plekken vrij zijn om te komen spelen?

•

Dit de allereerste nieuwsbrief is van deze locatie?

Jarigen
Maart – Tessa
Nog gefeliciteerd lieve Tessa!!!

