Nieuwsbrief augustus 2017
Volg ons op Facebook voor de laatste nieuwtjes, leuke foto’s en filmpjes!

Zomervakantie
De zomervakantie is al in volle gang! We wensen iedereen een fijne zomer! Hopelijk wordt het weer nog iets beter…

We hebben al een hele hoop leuke activiteiten gedaan op de BSO en het KDV: speurtocht, pluktuin, knutselwerkjes,
speeltuin, strand, luchtkussens, waterspeeltuin. Voor een impressie kunnen jullie kijken op onze Facebookpagina.
Buitenschoolse activiteiten

Wat een superspeurders tijdens onze laatste buitenschoolse activiteit!
Heb je de volgende keer ook zin om mee te doen met onze buitenschoolse activiteit? Geef je dan op! De volgende
activiteiten staan nog op de planning:
9 augustus
Sleutelhanger maken
10:00-12:00
€ 2,24 augustus
Picknick in het bos of op het strand met spelletjes
11:00-14:00
€ 2,-

Belangrijk:
Ook de 4+ kinderen die niet op BSO Lien! spelen zijn van harte welkom tijdens de buitenschoolse activiteiten!
Vriendjes/vriendinnetjes mogen dus ook gezellig meekomen! Houd onze Facebookpagina in de gaten voor meer
informatie. Voor verdere vragen/info kunt u terecht bij de leidsters of zijn wij te bereiken op de volgende nummers:
- 0118-851812/06-31538021 (BSO Lien!)
- 0118-853424 (KDV Lien!)
EHBO
In onze vorige nieuwsbrief konden jullie lezen dat de oudercommissie de cursus EHBO aan kinderen aanbood. De
oudercommissie zelf en nog een aantal andere ouders hebben zich opgegeven. Iedereen heeft de cursus en het
examen met positief resultaat afgesloten. Mocht u toch nog interesse hebben in de cursus dan kunt u bij ons of bij
de oudercommissie terecht voor informatie.
Nieuwe kinderen
Jalil (2,5 jaar) start eind augustus op het KDV
De broers Jay (5 jaar), Ryan (8 jaar) en Koyla (11 jaar) zijn alle drie op de BSO gestart. Hun broertje Lyam (bijna 2 jaar)
is op het KDV komen spelen.
We wensen alle jongens veel plezier bij de BSO en het KDV!
Slaapzakjes
Sommige kinderen slapen in een slaapzak. Het is de bedoeling dat ouders een eigen slaapzakje meegeven voor de
kinderen. Omdat we van winter naar zomer zijn gegaan hebben sommige kinderen nu nog een warme slaapzak.
Zouden jullie willen kijken of je deze kunt vervangen voor een zomerslaapzak? Ook klopt van sommige kinderen de
maat van de slaapzak niet meer. De meeste ouders zullen dit al van de leidsters gehoord hebben maar misschien is
het toch fijn om dit voor alle zekerheid nog even te checken.
Labelen van bekers, broodtrommels, flesvoedingscontainers en spenen
Om goed te weten welke spullen van wie zijn is het fijn als de spullen van een kindje gelabeld zijn. Denk aan
broodtrommels, drinkbekers, flessen, flesvoedingscontainers, fopspenen, zonnebrand, maaltijdbakjes, enz. Graag
willen we jullie vragen dit thuis te doen zodat, als de spulletjes bij ons komen, we weten van wie wat is.
Tip: Bij Goedgemerkt kun je 40 mini labels bestellen voor € 9,95 of 50 grotere labels voor € 12,95. Deze labels zijn
waterbestendig en gaan er dus in de vaatwasser niet af.
Handig: Voor de fopspeen kun je de naam uit de label knippen.

Leuke weetjes/opmerkingen van kinderen
In de taxi bij Ymke is het altijd erg gezellig…
 Vier giechelende meisjes in de auto: Bente, Pippa en Gratia op de achterbank, Sofie naast me. Bente vertelde
dat de halve school had moeten lachen toen Pippa midden op het schoolplein ging kussen met haar vriendje
Finn. ”Eehhhlll… Bah, dat doe je toch niet?” was de hardgrondige reactie van Gratia. Alle drie de meisjes op
de achterbank begonnen te giechelen. Sofie zei: “Je vindt Finn toch lief, Pippa? En je gaat toch met hem
trouwen?” Dat was Pippa wel van plan en dan wilde ze ook veel kinderen. Gratia vroeg hoeveel dan en Pippa
antwoordde: ”5 of 10 of 20 of 100”. Toen gingen de meisje helemaal los. Ik hoorde de grootste getallen
langskomen en vroeg: “Maar hoe ga je die kinderen dan naar school brengen?”. Nou daar wist Gratia wel
wat op. “Dan gaan ze in zo’n lange auto.”, zei ze. “Nee, dan moeten ze in een bus.”, was het antwoord van
Bente. Ondertussen ging Pippa, die heel goed doorhad dat zij het grappigste onderwerp in tijden was, steeds
harder lachen. De meisjes verzonnen met elkaar allerlei oplossingen voor de problemen die zo’n grote
kinderschaar oplevert. “Die moeten in wel 10 stapelbedden slapen!”, “Je moet wel in twee huizen wonen!”
en ”Je moet wel een heel zwembad hebben om ze te wassen!” Ze zouden dan met z’n allen in één klas zitten
en allemaal dezelfde juf hebben. Dit alles onder hilarisch gegiechel. Tot Sofie ineens heel nuchter opmerkte:
”Nou, ik ga later gewoon met z’n tweetjes wonen hoor en dan misschien één kindje, dat is genoeg”. Hier
werd jammer genoeg niet meer op gereageerd omdat we bij de BSO aangekomen waren.
 Ashley Jade gaat aan het eind van het jaar naar Zuid-Afrika op vakantie. “Dat is nog verder dan Middelburg!”.
Ze vraagt vaak als ik haar van school haal of Bente en Sofie ook op de BSO zijn want dat zijn haar liefste
vriendinnen van de BSO.
 Kjelt en Gratia vertellen al een paar maanden dat ze een hond krijgen maar “we moeten eerst een ander
huis kopen” en wanneer dat is?
 Imani is al een hele zelfstandige dame. Als ik haar samen met Lieke F. naar school breng zegt ze soms: “Ik kan
wel alleen naar de klas hoor. Breng jij dat kleine meisje maar weg.”
 Soms breng ik J’Lanya als eerste naar school om vervolgens door te rijden om andere kinderen weg te
brengen. Ze mag dan helemaal alleen het schoolplein over lopen naar de ingang. Natuurlijk wacht ik met
wegrijden tot ze binnen is. Maar laatst zei ze: “Je mag wel meteen wegrijden hoor. Ik weet wel waar de deur
is”.
 Bente, Sofie en Pippa zijn drie zusjes en die komen meestal ook alle drie tegelijk naar de BSO. Alleen op
vrijdag is Pippa al om 12:00 uur uit en moeten de andere meisjes ook de middag naar school. Als ik om 15:15
uur Bente en Sofie ophaal vraagt Bente altijd waar Pippa is. Sofie lacht haar dan een beetje uit en zegt al
voor ik kan antwoorden: “Je weet toch wel dat Pippa niet bij de overblijf was, dus ze is al weg.”
 De laatste tijd is het best warm in de auto. Vooral ’s middags. Dan hoor ik soms gepuf van de achterbank en:
“Je moet ook een auto met airco kopen dan is het lekker koel.”
 Met Lieke F. speel ik onderweg soms ‘ik zie, ik zie, wat jij niet ziet’. Dit wordt een probleem wanneer Lieke
een verkeersbord met een rode rand, waar we net langsrijden, ziet. Zij heeft daar wel een oplossing voor:
“Dan moet je gewoon eerder kijken.”
 Als Lieke R. op woensdag uit school gehaald wordt rijden we langs haar huis naar de BSO. Dan zwaaien we
altijd even en roepen heel hard: “Tot vanavond!” Ze komt de laatste weken weer vrolijk uit school en kletst
dan volop. Ze is nu nog klein maar over een poosje als ze gegroeid is wordt ze ‘GROOT-DUIMPJE’.
Op het KDV:
 Aydely: ”Marijke is lief!”
Norah: “Lief, Lewis is lief!”
Marijke: ”En jij?” “Ikke nagellak!”


Ditte: ”Kijk eens, ik heb een blote hand!”



Bor: ”Dat zijn geen slangen dat zijn WORMS!”



“Niet rennen Hidde!”
Hidde: “Nee, maar ik heb schaatsen!”

