
Zoals	  een	  herder	  voor	  zijn	  schapen	  zorgt.

Nieuwe	  huiss8jl	  voor	  ons	  kinderdagverblijf.
Het	  is	  zover:	  na	  maanden	  voorbereiding	  door	  mijn	  neef	  Yan,	  lanceren	  we	  in	  deze	  
nieuwsbrief	  onze	  nieuwe	  huiss8jl.	  Binnenkort	  zult	  u	  op	  al	  onze	  ui8ngen	  ons	  vernieuwde	  
logo	  zien.	  Het	  compleet	  nieuwe	  uiterlijk	  past	  helemaal	  bij	  wie	  we	  zijn.

Waarom	  een	  nieuw	  logo	  &	  nieuwe	  huiss8jl?
Een	  belangrijk,	  al	  dan	  niet	  het	  allerbelangrijkste	  punt,	  dat	  ten	  grondslag	  ligt	  aan	  deze	  
gedaanteverwisseling	  is	  het	  creëren	  van	  ons	  eigen	  gezicht	  en	  de	  daaraan	  verbonden	  
iden8teit.	  Tot	  voor	  kort	  waren	  verschillende	  varia8es	  van	  ons	  logo	  in	  omloop	  en	  dat	  gaf	  
een	  minder	  goede	  en	  mooie	  herkenning.
Vanaf	  deze	  nieuwsbrief	  gaan	  we	  het	  nieuwe	  logo	  overal	  implementeren.	  Van	  onze	  
Social	  Mediakanalen,	  zoals	  onze	  Facebookpagina,	  tot	  aan	  onze	  website.	  Maar	  ook	  mail,	  
briefwisseling	  en	  op	  de	  facturen	  zal	  zich	  een	  metamorfose	  voordoen.	  Een	  ander	  
belangrijk	  punt	  voor	  de	  komst	  van	  onze	  nieuwe	  huiss8jl	  betreL	  de	  mogelijkheid	  tot	  
meer	  naamsbekendheid.	  We	  hebben	  gemerkt	  dat	  we	  binnen	  onze	  tak	  van	  arbeid	  nog	  
een	  flinke	  groei	  kunnen	  realiseren	  als	  het	  gaat	  om	  bekendheid	  van	  onze	  organisa8e.	  

Visie	  &	  Missie	  =	  Onveranderd!!
Kinderdagverblijf	  de	  boerderij	  met	  haar	  medewerkers	  blijL	  gewoon	  doorgaan	  met	  waar	  
we	  goed	  in	  zijn.	  Opvangen	  en	  verzorgen	  van	  kinderen.
Onze	  missie,	  de	  opvang	  en	  zorg	  voor	  uw	  kinderen	  binnen	  onze	  christelijke	  iden8teit,	  
blijL	  onveranderd	  en	  staat	  duidelijk	  in	  ons	  beleidsplan	  omschreven.	  Met	  de	  kennis	  en	  
ervaring	  van	  onze	  medewerkers	  willen	  we	  voor	  een	  basisprijs	  zorgen	  voor	  op8male	  
kinderopvang	  mogelijkheden	  en	  hopen	  we	  aan	  een	  hogere	  klanRevredenheid	  te	  
kunnen	  werken.	  Om	  onze	  visie	  &	  missie	  extra	  kracht	  bij	  te	  zeRen	  lanceren	  wij	  tevens	  
het	  gastouderbureau.	  Het	  gastouderbureau	  draagt	  de	  naam:	  Gastouderburo	  
Stadskanaal	  en	  zal	  in	  en	  om	  Stadskanaal	  ouders	  en	  gastouders,	  van
allerlei	  pluimage,	  bij	  elkaar	  kunnen	  brengen.

Waarom	  het	  beeldmerk	  van	  een	  schaapje?
Vanaf	  de	  start	  van	  ons	  kinderdagverblijf	  gebruiken	  we	  voor	  de	  
verschillende	  leeLijdsgroepen	  van	  kinderen	  de	  namen:	  
lammetjes,	  schaapjes	  en	  bokjes,	  maar	  waarom	  deze	  namen?	  
Op	  verschillende	  plaatsen	  in	  de	  bijbel	  worden	  mensen	  vergeleken	  
met	  schapen	  en	  zegt	  Jezus	  dat	  Hij	  de	  goede	  herder	  is.	  	  David	  schrijL:	  
dat	  de	  heer	  zijn	  herder	  is	  en	  dat	  die	  voor	  hem	  zorgt.	  
Een	  mooie	  lijn	  om	  door	  te	  trekken	  naar	  ons	  kinderdagverblijf.

Het	  kinderdagverblijf	  ‘zorgt’	  voor	  mijn	  kinderen	  als	  ik	  werken	  moet.
In	  psalm	  23	  van	  de	  nieuwe	  bijbel	  vertaling	  staat:	  “De	  Heer	  zorgt	  voor	  mij,	  zoals	  een	  
herder	  voor	  zijn	  schapen	  zorgt.	  Hij	  geeL	  me	  alles	  wat	  ik	  nodig	  heb.”	  Wij,	  als	  
kinderdagverblijf,	  willen	  graag	  ‘als	  een	  herder’	  mee	  werken	  aan	  opvang	  en	  zorg	  voor	  
‘onze’	  allerkleinsten’	  als	  u	  als	  ouders	  werken	  moet.

We	  wensen	  u	  veel	  opvang	  plezier	  in	  de	  Boerderij.	  

@	  praatjes
Op	  de	  babygroep	  eten	  we	  fruit.	  Lianne	  eet	  een	  banaan	  ‘wat	  is	  dit?”	  wordt	  er	  
gevraagd.	  Sommige	  kinderen	  proberen	  het	  woord	  ‘banaan’	  te	  zeggen,	  maar	  Koen	  
kijkt	  verbaast	  en	  zegt	  zuchtend:	  ‘Neeeee..	  lekker!’

Kevin	  zwaait	  Lianne	  uit.	  ‘Doei	  Lianneke’..	  Mooie	  combina8e	  van	  Lianne	  en	  Janneke.	  
Veel	  makkelijker.

Ivar	  draait	  buiten	  zijn	  auto	  om.	  ‘Wat	  doe	  jij	  nou?’	  wordt	  er	  aan	  hem	  gevraagd.	  ‘Ik	  
moet	  toch	  even	  kijken	  of	  er	  zomerbanden	  onder	  ziRen’,	  zegt	  Ivar.
Waar	  al	  jong	  de	  interesses	  liggen..

Lisa	  gaat	  op	  het	  BSO	  plein	  skeeleren	  en	  vraagt:	  ‘Heb	  je	  ook	  nog	  van	  die	  schermers	  
voor	  mij?’

Het	  is	  mooi	  weer	  buiten	  en	  Emma	  heeL	  ‘zonder	  jas’	  mee!

Inmiddels	  is	  Lauren	  al	  een	  8jdje	  naar	  school,	  maar	  toen	  ze	  op	  een	  donderdagmiddag	  
eerder	  dan	  haar	  zusje	  werd	  opgehaald,	  omdat	  ze	  ging	  oefenen	  op	  school,	  werd	  er	  
aan	  het	  einde	  van	  de	  dag	  verbaast	  gekeken	  toen	  haar	  zusje	  Arienne	  ineens	  aan	  tafel	  
zat	  bij	  de	  peutergroep.	  ‘O’,	  zegt	  Milan,	  ‘Lauren	  is	  haar	  vriendje	  vergeten!’.
Lief	  hoe	  ze	  om	  elkaar	  denken.

Marc	  zoekt	  een	  bal	  voor	  Janneke	  en	  vindt	  hem.	  ‘Ik	  kan	  heel	  goed	  spoorwegneuzen’	  
zegt	  hij.
Gelukkig	  hebben	  we	  zulke	  goede	  spoorwegneuzen	  op	  de	  groep.

Baby	  Ruben	  komt	  binnen.	  Vol	  verbazing	  kijkt	  Harwin.	  ‘HeeL	  hij	  al	  z’n	  tanden	  er	  al	  uit?	  
Ik	  ben	  al	  bijna	  5	  en	  nog	  niks.
Tja,	  bij	  de	  een	  gaat	  het	  wel	  heel	  snel..

Janneke	  haalt	  Koen	  uit	  bed.	  Zijn	  vingertje	  komt	  omhoog:	  ‘Moi!’
Al8jd	  fijn,	  een	  lief	  welkom!

Drinken, slapen, huilen en lachen: dat doen 
we hier allemaal. Samen leren de kleinste 
kinderen hun wereld ontdekken.

Moe en voldaan van al het stevige leren 
op school…tijd voor ontspanning! 
Voetballen en sporten of op de skelter.

Bij ons gastouderbureau kunt u rekenen 
op prima opvang en bemiddeling tussen 
ouder en gastouder.
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Houd jouw kind ook zo van rennen, 
springen en klauteren? Er is veel te doen 
en een hoop te leren in de thema hoek.

Verschuiving	  op	  de	  groepen.
U	  zult	  al	  wel	  gemerkt	  hebben	  dat	  er	  enkele	  medewerkers	  van	  werkplek	  verschuiven.	  
Dit	  komt	  omdat	  Anke	  niet	  meer	  hier	  werkt	  en	  Marjolein	  ons	  ook	  verlaat	  en	  een	  aantal	  
kinderen	  afscheid	  nemen.	  U	  zult	  Lisa	  nu	  samen	  met	  Janneke	  en	  Lianne	  vaker	  tegen	  
komen	  op	  de	  babygroep.	  Lisa	  blijL	  inval	  kracht	  tot	  januari	  2017.	  Carolien	  zal	  
voornamelijk	  op	  de	  BSO	  zijn	  en	  af	  en	  toe	  op	  de	  peutergroep.	  Na	  de	  komende	  zomer	  
vakan8e	  periode	  zullen	  we	  voor	  het	  komende	  jaar	  werkdagen	  en	  werkplek	  her	  
verdelen.	  

Welkom
Carolien	  ten	  Have.
Ik	  ben	  Carolien	  ten	  Have-‐	  Uil,	  26	  herfstjaren	  jong	  en	  als	  
nieuw	  teamlid	  wil	  jullie	  wat	  vertellen	  over	  mezelf.
Ik	  ben	  getrouwd	  met	  Arnold	  en	  samen	  hebben	  we	  
3	  prach8ge	  kinderen.	  Sophie	  (5jr),	  Luuk	  (3jr)	  en	  Danique	  (2jr).	  
We	  wonen	  sinds	  4	  jaar	  in	  Winschoten.	  Samen	  zijn	  we	  sinds	  
vorig	  jaar	  lid	  van	  Christengemeente	  Rehoboth.	  Ik	  vind	  het	  
heerlijk	  om	  buiten	  te	  zijn	  en	  te	  genieten	  van	  de	  natuur.	  Ik	  vind	  
het	  ook	  erg	  fijn	  om	  te	  wandelen	  en	  in	  de	  tuin	  te	  werken.	  Vanaf	  2009	  heb	  ik	  gewerkt	  in	  
een	  kinderopvang	  in	  Midwolda,	  maar	  wilde	  graag	  iets	  nieuws	  beginnen	  en	  vooral	  
muziek	  een	  grotere	  rol	  laten	  geven	  aan	  de	  dagelijkse	  ac8viteiten.	  Ik	  hoop	  samen	  met	  
de	  kinderen	  er	  een	  feestje	  van	  te	  maken.

Sien	  Moorlag.
Waarschijnlijk	  nog	  wel	  bekent	  bij	  u.	  Sien	  is	  van	  2013-‐2015
werkzaam	  geweest	  als	  groepshulp	  op	  de	  Boerderij.	  In	  die
periode	  heeL	  Sien	  gestudeerd	  bij	  de	  LOI	  en	  bij	  ons	  haar	  stage	  
gedaan.	  Zij	  heeL	  in	  januari	  haar	  diploma	  saw	  niveau	  3	  behaald.	  
Aan	  het	  einde	  van	  haar	  2	  jarige	  arbeidscontract	  is	  Sien	  7	  maanden	  
uit	  dienst	  geweest.	  Sien	  heeL	  gesolliciteerd	  op	  onze	  vacature:	  algemene	  invalkracht.	  
We	  menen	  in	  haar	  een	  prima,	  nu	  gediplomeerde,	  medewerker	  te	  krijgen	  die	  
zelfstandig	  mag	  werken.

Afscheid.
Anke	  Wubs.
Op	  7	  april	  j.l.	  hebben	  we	  afscheid	  genomen	  van	  van	  Anke	  Wubs.	  
Anke	  is	  2	  jaar	  in	  dienst	  geweest,	  voornamelijk	  op	  de	  babygroep.	  
Ouders,	  kinderen	  en	  wij	  hebben	  genoten	  van	  haar	  manier	  van	  zorg	  
voor	  de	  kinderen.	  Door	  weRelijke	  regels	  en	  nog	  voortdurende	  krimp	  
konden	  we	  haar	  geen	  vaste	  arbeidsovereenkomst	  geven.

Marjolein	  Moorlag.
We	  kunnen	  jullie	  vertellen	  dat	  Marjolein	  per	  1	  augustus	  2016	  ontslag	  
heeL	  genomen.	  Marjolein	  heeL	  besloten	  om	  
ontslag	  te	  nemen	  omdat	  visie	  en beleid op de Boerderij en háár 
samenwerking	  in	  botsing	  komen.	  Na	  verschillende	  gesprekken	  en	  
teamoverleg	  blijkt	  nu	  dat	  Marjolein,	  na	  5	  jaar	  werkzaam	  te	  zijn	  
geweest	  ontslag	  neemt	  om	  een	  nieuwe	  uitdaging	  aan	  te	  gaan.	  We	  
hebben	  in	  Marjolein	  een	  prima	  pedagogisch	  medewerker	  gehad.	  Op	  
donderdag	  7	  juli	  is,	  waarschijnlijk,	  haar	  laatste	  werkdag	  waarna	  ze	  van	  	  
vakan8e	  gaat	  genieten.	  We	  wensen	  haar	  veel	  succes.

Uitgave van Kinderdagverblijf de Boerderij  |  Oosterstraat 66  |  9502 EE Stadskanaal  |  0599-611237  |  info@kinderdagverblijf-deboerderij.nl



@	  Stagiaires
Danielle	  heeL	  inmiddels	  al	  haar	  opdrachten	  met	  een	  voldoende	  afgerond	  en	  dit	  
betekent	  dat	  zij	  klaar	  is	  met	  haar	  studie	  SAW.	  We	  vinden	  het	  erg	  fijn	  dat	  zij	  haar	  stage	  
bij	  ons	  met	  een	  voldoende	  heeL	  kunnen	  afsluiten	  en	  vonden	  haar	  een	  gezellige	  
stagiaire.	  Ze	  zal	  nog	  tot	  9	  juni	  bij	  ons	  stage	  lopen.

Renee	  is	  met	  haar	  laatste	  opdracht	  bezig	  en	  wij	  verwachten	  dat	  zij	  deze	  ook	  met	  een	  
voldoende	  zal	  afronden.	  Zij	  heeL	  dan	  ook	  haar	  SAW	  diploma	  op	  zak.	  Ook	  Renee	  is	  nog	  
tot	  16	  juni	  bij	  ons.	  We	  hebben	  het	  erg	  naar	  ons	  zin	  gehad	  met	  haar	  als	  stagiaire	  op	  de	  
baby	  en	  peutergroep.

Lianne	  zal	  doorgaan	  naar	  haar	  2e	  leerjaar	  SAW.	  Ze	  heeL	  in	  haar	  1e	  stage	  jaar	  ervaring	  
kunnen	  opdoen	  bij	  ons	  op	  de	  Boerderij.	  We	  zagen	  in	  haar	  een	  lieve	  en	  behulpzame	  
stagiaire	  en	  wensen	  haar	  succes	  met	  haar	  verdere	  opleiding.
We	  willen	  hierbij	  Danielle,	  Renee	  en	  Lianne	  bedanken	  voor	  hun	  inzet!
We	  hopen	  na	  de	  zomer	  weer	  nieuwe	  stagiaires	  te	  verwelkomen.	  En	  natuurlijk	  zullen	  
we	  jullie	  weer	  op	  de	  hoogte	  houden	  via	  de	  nieuwsbrief.

@	  oproep!	  oproep!	  oproep!
Wij	  doen	  een	  oproep	  voor	  de	  oudercommissie.	  Aangezien	  er	  2	  leden	  gestopt	  zijn,	  zijn	  
wij	  op	  zoek	  naar	  nieuwe	  leden.	  Het	  zou	  erg	  mooi	  zijn	  als	  er	  van	  de	  lammetjes,	  
schaapjes	  en	  bokjes	  groep	  elk	  1	  ouder	  zou	  willen	  mee	  gaan	  praten.	  De	  
oudercommissie	  komt	  4	  keer	  per	  jaar	  bij	  elkaar.	  Informa8e	  is	  te	  krijgen	  bij	  Geert	  
Mulder	  (info@kinderagverblijf-‐	  deboerderij.nl).	  Telefonisch	  aanmelden	  mag	  natuurlijk	  
ook	  via:	  0599-‐611237.
Wij	  willen	  hierbij	  Jeanine	  de	  Vries	  en	  Jans	  Weits	  
heel	  hartelijke	  bedanken	  voor	  hun	  inzet	  de	  afgelopen	  
8jd	  binnen	  de	  oudercommissie!

@	  vrijwilligers
U	  komt	  ze	  vast	  af	  en	  toe	  eens	  tegen.	  Onze	  vrijwilligers	  Dita	  en	  Janny!
We	  willen	  ze	  hierbij	  enorm	  bedanken	  voor	  hun	  8jd	  op	  de	  Boerderij.
Vele	  handen	  maken	  namelijk	  licht	  werk	  en	  we	  zijn	  daarom	  ook	  erg	  blij	  met	  onze	  
vrijwilligers.	  Ook	  8jdens	  onze	  vakan8e	  vakan8e	  speelweken	  is	  het	  bij	  de	  BSO	  mogelijk	  
om	  vrijwilligerswerk	  te	  doen.	  Lijkt	  je	  het	  leuk	  om	  iets	  voor	  en	  met	  kinderen	  van	  4	  tot	  
12	  jaar	  te	  doen?	  Meld	  je	  dan	  aan,	  je	  hoeL	  het	  niet	  gra8s	  te	  doen.	  Vrijwilligers	  krijgen	  
bij	  ons	  een	  leuke	  onkosten	  vergoeding.	  Je	  kunt	  ook	  op	  onze	  website	  of	  op	  
www.vrijwilligerswerkgroningen.nl	  kijken.

Kennis	  =	  de	  basis	  voor	  groei.
LEEF!	  het	  programma	  dat	  we	  al	  jaren	  gebruiken	  bevalt	  zeer	  goed.	  Tijdens	  het	  kring	  
moment	  van	  9:00	  tot	  9:30	  lezen	  ook	  in	  de	  B	  boekjes	  en	  kijken	  we	  naar	  de	  DvD	  met	  
bijbel	  verhalen.	  We	  zingen,	  klappen,	  springen	  met	  het	  verhaal	  mee.

We	  gaan	  meer	  doen!
want	  in	  september	  starten	  we	  met	  een	  training	  TINK.
Om	  kinderen	  in	  de	  kinderopvang	  goede	  emo8onele	  én	  educa8eve	  ondersteuning	  te	  
bieden,	  maken	  pedagogisch	  medewerkers	  gebruik	  van	  interac8evaardigheden.	  Een	  
voorwaarde	  daarbij	  is	  dat	  het	  taalgebruik	  van	  de	  pedagogisch	  medewerker	  rijk,	  correct	  
en	  interac8ef	  is.	  Met	  de	  TINK-‐training	  op8maliseren	  cursisten	  hun	  taal-‐	  en	  
interac8evaardigheden.	  De	  TINK-‐training	  bestaat	  uit	  acht	  bijeenkomsten	  van	  een	  
dagdeel.	  Tussendoor	  voeren	  ze	  prak8jkopdrachten	  uit	  en	  heb	  ze	  besprekingen	  in	  het	  
team.

Voor	  onze	  medewerkers	  betekent	  dit	  dat	  ze	  zich	  verbeteren	  in:
-‐	  hun	  vaardigheden	  voor	  interac8e	  en	  taals8mulering
-‐	  de	  eigen	  taalvaardigheid
-‐	  we	  leren	  op	  de	  werkvloer	  van/met	  elkaar

In	  circa	  acht	  bijeenkomsten	  werken	  we	  met	  casussen	  uit	  je	  eigen	  prak8jk.	  We	  leggen	  
een	  verbinding	  met	  de	  theorie	  en	  oefenen	  met	  diverse	  interac8eve	  werkvormen.	  
Daarnaast	  gaan	  we	  individueel	  aan	  de	  slag	  aan	  de	  hand	  van	  ac8ekaarten,	  individuele	  en	  
team	  gerichte	  prak8jkopdrachten,	  kijkwijzers	  en	  videocoaching.	  

In	  november	  hopen	  we	  deze	  training	  af	  te	  sluiten	  met	  meer	  vaardigheden	  waardoor	  we	  
ons	  hebben	  kunnen	  verbeteren.	  In	  het	  vervolg	  op	  de	  TINK	  training	  hopen	  we	  in	  2017	  te	  
starten	  met	  een	  training	  VVE	  versterkt.

VVE:	  Voor-‐	  en	  Vroegschoolse	  Educa8e.
Voorschools:	  het	  programma	  begint	  op	  de	  kinderopvang	  en	  peuterspeelzaal.	  
Vroeg	  schools:	  het	  programma	  wordt	  voortgezet	  in	  groep	  1	  en	  2	  van	  de	  basisschool.	  
Educa8e:het	  programma	  is	  gericht	  het	  kind	  te	  s8muleren	  in	  zijn
ontwikkeling	  en	  al	  spelend	  te	  leren.

Spelen	  is	  ontdekken.	  En	  spelen	  is	  groeien.	  
Daarom	  staat	  spelen	  centraal	  in	  het	  VVE	  programma.	  
Alle	  ac8viteiten	  zijn	  geschikt	  voor	  kinderen	  van	  0	  tot	  4	  jaar.	  
Natuurlijk	  draait	  het	  niet	  om	  lesjes	  geven	  en	  lesjes	  leren.

Het	  VVE	  programma	  leert	  baby'tjes,	  dreumesen	  en	  peuters	  nieuwe	  vaardigheden.	  Door	  
ac8ef	  bezig	  te	  zijn	  en	  lekker	  te	  spelen!

De	  ac8viteiten	  s8muleren	  de	  spraak-‐	  en	  taalvaardigheid,	  sociaal-‐emo8onele	  
vaardigheden	  en	  motorische	  en
zintuiglijke	  vaardigheden.	  Ook	  geeL	  het	  de	  eerste
rekenprikkels.
Naast	  ons	  programma	  van	  LEEF	  gaan	  we	  meer	  aanbieden	  zodat	  er	  een	  doorgaande	  lijn	  
ontstaan	  van	  baby	  naar	  peuter	  en	  van	  peuter	  naar	  kleuter	  die	  al	  goed	  voor	  bereid	  is	  
voor	  de	  1e	  basisschool	  klas.

Vakan8e	  speelweken	  BSO
Ook	  deze	  zomer	  organiseren	  we	  weer	  de	  vakan8e	  speelweken.
En	  onze	  vakan8e	  speelweken	  staan	  dit	  jaar	  in	  het	  teken	  van:	  ‘Aan	  tafel’.
In	  de	  eerste	  week	  van	  de	  school	  vakan8e	  
(18-‐	  21	  juli)	  beleven	  jullie	  ‘Een	  tafel	  vol	  geluk’	  
en	  ‘Een	  tafel	  vol	  liefde’.	  In	  de	  laatste	  week	  van	  de	  
school	  vakan8e	  (22-‐	  25	  augustus)	  ontvangen	  
jullie	  ‘Een	  tafel	  vol	  verassingen’	  en	  ‘Een	  tafel	  vol	  feest’.
Kijk	  ook	  op:	  www.bso-‐deboerderij.nl

Kom	  jij	  ook	  bij	  ons	  aan	  tafel?
Iedereen	  vanaf	  4	  jaar	  kan	  zich	  hiervoor	  opgeven,	  ook	  als	  je	  niet	  op	  de	  BSO	  zit.
De	  inloop	  van	  de	  dag	  begint	  om	  9:00	  en	  we	  beginnen	  met	  ons	  dagprogramma	  om	  
9.30.	  Om	  16:00	  sluiten	  we	  de	  dag	  af	  en	  kunnen	  jullie	  weer	  opgehaald	  worden.
Met	  het	  sponsor	  formulier	  verdien	  je	  je	  eigen	  vakan8e	  speelweek	  geld.	  Vraag	  om	  het	  
sponsor	  formulier,	  betrek	  je	  familie	  bij	  deze	  leerzame	  weken	  en	  doe	  mee!
Psssst:	  Nodig	  je	  vriendje	  of	  vriendinnetje	  ook	  uit	  om	  mee	  te	  komen..	  Gezellig!!

Voor	  de	  papa’s	  en	  mama’s:
De	  kosten	  bedragen	  9,50	  per	  dag.	  Een	  4	  dagen	  tafelkaart	  is	  nog	  voordeliger	  en	  kost	  
29	  euro	  per	  week.	  Kinderen	  van	  de	  BSO	  betalen	  hun	  eigen	  bijdrage	  via	  de	  
maandelijkse	  factuur	  en	  hoeven	  geen	  dubbele	  kosten	  te	  betalen.

@	  Verzamelen
Voor	  de	  speelweken	  zijn	  wij	  een	  aantal	  materialen	  nodig,	  
willen	  jullie	  helpen	  verzamelen	  voor	  de	  volgende	  spullen?
-‐	  fietsband	  (binnenband)	  -‐	  lege,	  kleine	  plas8c	  flessen	  
-‐	  restanten	  stof	  -‐	  restjes	  hout	  blokken	  en	  plaatjes	  -‐	  tafelzeil	  
-‐	  schoenendozen	  -‐	  8jdschriLen	  -‐	  katoen	  of	  borduurgaren	  
-‐	  eierdoosjes	  voor	  6	  stuks	  
-‐	  lege	  glazen	  potjes	  met	  deksel	  (olvarit,	  jam,	  honing..etc).
Het	  kan	  ingeleverd	  worden	  op	  de	  groepen.
Alvast	  ontzeRend	  bedankt	  namens	  het	  BSO	  team!

Zomervakan8e.
Wordt	  er	  thuis	  al	  gepraat	  over	  de	  zomervakan8e?	  
Begint	  het	  al	  te	  kriebelen?	  Nog	  even	  en	  dan	  is	  het	  weer
zover..	  Ook	  op	  de	  Boerderij	  zal	  het	  te	  merken	  zijn	  dat	  er	  
zomervakan8e	  in	  het	  land	  is.	  Er	  komen	  minder	  kinderen,	  
dus	  de	  groepen	  zijn	  minder	  groot.	  Daardoor	  zullen	  er	  minder
leidsters	  werkzaam	  zijn	  op	  een	  dag.	  

Vakan8eplanning.
Om	  dit	  allemaal	  passend	  op	  elkaar	  af	  te	  stemmen,	  willen	  we	  jullie	  alvast	  vragen	  om	  te	  
kijken	  naar	  de	  kind	  planning.	  Is	  het	  al	  bekend	  wanneer	  uw	  kind	  afwezig	  zal	  zijn	  op	  de	  
boerderij	  of	  juist	  meer	  aanwezig?	  We	  zouden	  het	  erg	  op	  prijs	  stellen	  als	  u	  dit	  alvast	  in
wilt	  vullen,	  zodat	  wij	  een	  vroeg8jdig	  en	  duidelijk	  overzicht	  kunnen	  creëren.	  Alvast	  
bedankt!

En..	  vergeet	  niet	  alvast	  te	  genieten	  van	  de	  voorpret	  voor	  de	  zomervakan8e..	  

Wij	  wensen	  u	  en	  jullie	  alvast	  een	  hele	  fijne	  vakan8e	  8jd	  toe!!
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