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Beste ouders,  

 

Hierbij ontvangen jullie de nieuwsbrief Maart  

Thema  

Deze maand zijn we begonnen met het nieuwe thema van Uk en Puk 

“Ik en mijn familie”. Veel kinderen hebben foto’s mee genomen van 

thuis en deze bekijken/bespreken we samen. Wie staat er op deze 

foto? Wie woont er allemaal bij jou in huis? Ook worden er veel leuke 

activiteiten gedaan.  

 

In Holland staat een huis 

In Holland staat een huis 

In Holland staat een huis, jaja 

Van je singela singela hopsasa 

In holland staat een huis, 

In Holland staat een huis 

En in dat huis daar woont…(naam)… 

En in dat huis daar woont…. 

In dat huis daar woont .. ,jaja 

Van je singela singela hopsasa 

In dat huis daar woont…, in dat huis daar woont… 

En .... woont met …(papa,mama etc..) 

En .. woont met …, jaja 

Van je singela singela hopsasa 

HIEP HIEP HOERAAAAAAAAAAAAA  

Hieperdepiep hoeraaaaaa voor de jarigen deze maand!!  

31 Maart word Joep 1 jaar. 

Negan mag 13 maart 4 kaarsjes uitblazen. Veel plezier op de 

basisschool, gelukkig gaan we je nog zien op de BSO 

Ook Chris mag deze maand 4 kaarsjes uitblazen, Chris gaan we helaas 

niet terug zien op de BSO. Heel veel plezier op de basisschool.  

 

Buiten spelen. 

Zouden de ouders van de kinderen die (net)lopen er aan willen denken om schoenen mee te 

geven. Wij proberen (mits het weer het toe laat) elke dag even naar buiten te gaan.  
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Carnaval 

In de week voor carnaval zijn er ook allerlei leuke 

activiteiten gedaan. Zo hebben de kinderen en 

leidsters zich verkleed. We hebben gezongen en 

gedanst op muziek. Ook hebben we leuke maskers 

gemaakt en zijn kinderen geschminkt.  

 

 

 

 

 

Welkom 

Hartelijk welkom voor Dominic het broertje van Josephine en Anne Sofie, Dominic komt spelen 

bij de Doerakjes.  

  

Afscheid 

Helaas hebben we afscheid genomen van Lasse.   

 

Kids connect. 

Zoals jullie allemaal al hebben vernomen zijn we inmiddels 

gestart met KidsKonnect. 

De meeste ouders geven nu al de opvang door via het 

Ouderportaal en dat gaat (bijna altijd) goed.  

Het is belangrijk dat u de opvang via het Ouderportaal 

door geeft, we draaien nu nog schaduw maar gaan in maart 

helemaal over op KindsKonnect en de planning met dit 

programma.  Als de opvang dan niet in het Ouderportaal is 

aangevraagd en dus ook niet in het systeem staat, dan kan 

het zijn dat uw kind(eren) dan niet meer geplaatst kunnen 

worden omdat de opvang dan niet is aangevraagd en wij de 

planning al rond hebben. Het systeem berekent namelijk ook het kind- leidster ratio.  

Ook de schriftjes zijn in de app leesbaar. We hebben dus besloten om vanaf maandag 17 januari 

te stoppen met het schrijven van de schriftjes en doen dit vanaf dan alleen nog maar via de app. 

We begrijpen dat sommige ouders liever de schriftjes geschreven zien worden, maar dit is voor 

ons helaas niet haalbaar. Dit kost te veel tijd en deze tijd stoppen we liever in de kinderen.  

Als er nog problemen zijn omtrent de app kun je natuurlijk altijd voor vragen mailen of bellen 

naar Astrid.  

 

Mondkapjes. 

Helaas is het nog steeds nodig om een mondkapje te dragen in verband met de huidige corona 

maatregelen. Zouden jullie hier allemaal aan willen denken. Ook wij vinden het erg vervelend maar 

we proberen zoveel mogelijk te voorkomen dat iemand besmet raakt.  

 

Gevonden voorwerpen.  

Er blijven nog wel eens wat spullen wij ons liggen. Speelgoed, kleding, mutsen of sjaals. Hiervoor 

hebben wij een bak met gevonden voorwerpen. Deze bak staat bij de kapstok bij de peutergroep 

op de vloer. Zouden jullie allemaal hierin willen kijken of er spullen van jullie bij zitten en deze 

mee willen nemen. Eind januari willen we de spullen die er nog in zitten gaan opruimen.  
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BSO Nieuws 

‘Bende van boven’ & 
      ‘De Boswachter’ 

 
    We kunnen weer veel naar buiten! 

Nu de zon weer meer begint te schijnen en het buiten veel minder koud 

is gaan we weer veel naar buiten, we spelen voor bij De Veldwachter en 

achter bij De Veldwachter. De kinderen spelen spelletjes, spelen met 

het speelgoed en maken vooral veel plezier.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnen spelen 

Als we binnen spelen word er flink gespeeld en geknutseld, er worden mooie tekeningen gekleurd, 

mooie knutselwerkjes gemaakt en er worden mooie kunstwerken gebouwd.  

 

Thema lente  

De komende periode gaan we aan de slag met het thema Lente. 

We gaan activiteiten doen en kleuren en knutselen over het thema.  

We gaan ook naar buiten om te kijken wat er allemaal in de natuur is.  
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Kids connect. 

Zoals jullie allemaal al hebben vernomen zijn we inmiddels 

gestart met KidsKonnect. 

De meeste ouders geven nu al de opvang door via het 

Ouderportaal en dat gaat (bijna altijd) goed.  

Het is belangrijk dat u de opvang via het Ouderportaal door 

geeft, we draaien nu nog schaduw maar gaan in maart 

helemaal over op KindsKonnect en de planning met dit 

programma.  Als de opvang dan niet in het Ouderportaal is 

aangevraagd en dus ook niet in het systeem staat, dan kan 

het zijn dat uw kind(eren) dan niet meer geplaatst kunnen 

worden omdat de opvang dan niet is aangevraagd en wij de 

planning al rond hebben. Het systeem berekent namelijk ook het kind- leidster ratio.  


