Nieuwsbrief 2017
Beste Ouders/Verzorgers,
Hierbij de nieuwsbrief met alle weetjes. Veel leesplezier!
Pedagogisch medewerkers
Naast de bekende gezichten Ellen en Emma is er nog iemand bijgekomen: Nathalie Uil,
sommige kennen haar ook als peuterjuffie van de Sterrenkinderen. Nathalie is er vast op
donderdag en zal af en toe ook eens op andere dagen invallen. Wij zijn erg blij dat Nathalie
ons team komt versterken.
Stagiaires
Hallo allemaal!
Ik ben Lisa Mourits, 19 jaar en woon in Oud-Beijerland. Ik volg de opleiding pedagogisch
medewerker op het Albeda collega Middelharnis en zit in mijn tweede leerjaar (niveau 3) ik
loop stage bij BSO de Muzikant, van september 2017 tot juli 2018. Ik heb er heel veel zin in
en hoop op leuke tijd met de kinderen en veel dingen te gaan leren! Mijn Hobby's zijn:
hockeyen, shoppen, muziek luisteren en leuke dingen met vrienden doen!
Groetjes Lisa Mourits.
Activiteiten/ uitstapjes
Terugblik
❖ Met de bus naar de oude tol
Wat doe je met 25 graden? Lekker zwemmen bij de oude tol! Spullen mee en met zijn
allen in de bus, wat een feest! Zwemmen, ijsjes eten en van de modderglijbaan
glijden, wie wil dat nou niet?
❖ Waterpret op de BSO
Badjes uit, waterballonnen mee en spelen maar!
❖ Jeugdland Rotterdam
In de zomervakantie zijn we naar Jeugdland in Rotterdam geweest. Wat was er weer
groots uitgepakt en wat heeft Jayro het naar zijn zin gehad! Segway rijden,
rolstoelrace, wipe out baan, laptop recyclen, reuzenrad en nog veel en veel meer!
❖ Tiengemeten
Varen met de pont naar Tiengemeten om op visite te gaan bij Ellen. We werden
opgehaald door Hugo (rattenvanger van het eiland) en met de golfkar bij het huis van
Ellen gebracht. Buitenspelen, muziek maken, pannenkoeken eten en naar het
Landbouw museum. En weten jullie wat er in dat museum hing? Een zweefvliegtuig
van de opa van Roué!

❖ Workshop visje vilten
Emilia heeft met de kinderen weer prachtige visjes gevilt.
❖ Workshop zeepje vilten
Het was bijna Moederdag en wat houden we toch allemaal van lekker ruikende
zeepjes. De kinderen gingen aan de slag en maakte prachtige zeepjes om hun lieve
moeder in het zonnetje te zetten.
❖ Djembé workshop
Meester Chiel verzorgde een onvergetelijk leuke djembé workshop met Afrikaans
gezang. De buurtbewoners kwamen aan het hek kijken omdat het zo feestelijk klonk.
❖ Markt Oud-Beijerland
Elke woensdag is er markt in Oud-Beijerland en af en toe gaan we dan ook met de
BSO de kraampjes langs. We stoppen dan ook af en toe ergens op wat lekkers te
eten.
❖ Heel de BSO bakt
Wat houden we toch allemaal van taartjes, cakejes en andere lekkere dingen. Elke
maandag was het dan ook heel de BSO bakt. Aron, Nika en Julie werkten de ene
week samen aan een spektakel stuk en de andere week streden ze tegen elkaar om
meesterbakker van de week te worden.
❖ Bakken voor Sint-Maarten
Klas 4/5 kwam met het idee om mee te doen aan de nationale actiedag voor orkaan
Irma. Ze wilden lekkere dingen bakken en dit in de school aan alle ouders verkopen
om geld in te zamelen voor het goede doel. Orkaan Irma heeft het eiland SintMaarten verwoest wat de kinderen erg raakte. De kinderen zijn in samenwerking met
de BSO aan de slag gegaan om appelflappen en koekjes te bakken. Thuis gingen de
kinderen ook nog aan de slag.
Wat een succes, binnen 20 minuten was er geen kruimel meer te koop! Er is wel
€ 267,10 opgehaald voor het goede doel het Rode Kruis.
❖ Theater
Sprookjes, zelfverzonnen stukjes of poppenkast. De kinderen vinden het erg leuk om
voorstellingen te geven. Wij genieten met volle teugen om hiernaar te kijken.
Naast bovenstaande uitstapjes/workshops zorgen wij elke week voor uitdagende
spelletjes en activiteiten die aansluiten bij de wensen en behoeften van de kinderen.

Openingsweken 2017
Kerstvakantie: 25 december tot 31 december 2017 is de BSO open op woensdag 27 en
donderdag 28 december 2017. De rest van de dagen zijn wij gesloten.
Sluitingsweken 2017
Kerstvakantie:
2 tot 7 januari 2018
Studiedagen 2017
Studiedag:
Studiedag:
Studiemiddag:
Studiemiddag:

30 oktober 2017
3 november
5 december
22 december

open:
open:
open:
open:

08.30 tot 18.00 uur
08.30 tot 18.00 uur
12.00 tot 18.00 uur
12.00 tot 18.00 uur

Mocht u van bovenstaande vakantie en/of studiedagen nog gebruik willen maken, kunt
u dit doorgeven per email: bsodemuzikant@hotmail.com.
Annuleren en opzeggen
Eenmaal ingeschreven kan de opvangplaats tot een maand voor ingangsdatum kosteloos
worden geannuleerd, daarna geldt een opzegtermijn van een maand. Als ouders de
opvangplaats met dagen willen wijzigen, geldt eveneens een opzegtermijn van een maand.
De opzegging dient schriftelijk (brief/mail) te gebeuren.
Openingstijden
Wij zijn maandag t/m vrijdag open van 14.00 tot 18.00 uur.
Vakantiestudiedagen van 08.30 tot 18.00 uur. De opvang is op basis van een hele dag van 9
uur.
Studiemiddag is de BSO open van 12.00 tot 18.00 uur. De opvang is op basis van 6 uur.
Ruilen/inhaaldagen gebruiken binnen een maand en niet met vakantie dagen. Er dient 24 uur
van tevoren afgemeld te worden.
Mocht u door file of een andere reden het niet redden om uw kind om 18.00 uur op te halen,
willen wij u vriendelijk vragen om een tweede of derde persoon in te schakelen die er wel op
tijd kan zijn. Graag wel telefonisch doorgeven. Alvast bedankt voor uw begrip.
Jaaropgave 2017
De jaaropgaven van 2017 zullen wij in februari 2018 naar u versturen.
Oudercommissie
Oudercommissie: De oudercommissie leden zijn o.a. betrokken bij het adviseren van
besluiten en spreken uit naam van de ouders.
De oudercommissie leden zijn Manon Hebing (moeder van Puck Andeweg) en Kim Wittebol
(moeder van Puck Gé Brussel).
Kim Wittebol gaat stoppen als oudercommissie lid. Vanaf het begin dat de BSO haar deuren
opende, heeft Kim geluisterd en geadviseerd. Heel erg bedankt lieve Kim! 😊 Wie zou het
stokje van haar willen overnemen?
Voor meer info: neem dan contact op met bsodemuzikant@hotmail.com of met Kim en
Manon kimwittebol@gmail.com / manonhebing@gmail.com

Kinderen ophalen uit de klas.
Vanaf klas 1 komen de kinderen zelfstandig naar de BSO. De kleuters worden opgehaald bij
hun klas.
Oudergesprekken
Oudergesprekken kunnen altijd gehouden worden. U kunt dan het beste even vooraf een
afspraak maken.
Heeft u een (10 minuten) oudergesprek met een leraar op school? U kunt dan indien er
plaats is op de groep uw kind zonder kosten naar de BSO brengen. (Max. 30 minuten en
geld alleen voor ouders met een contract). Dit geld niet voor klassenouder overleg.
ZCKK-klachtencommissie
Wij zijn aangesloten bij de centrale klachtencommissie. Wij hebben een jaarbrief ontvangen
met een positief resultaat. In 2016 zijn er geen klachten ingediend. Vanaf nu is het Zckk de
Geschillencommissie geworden.
Externe klachtenbehandeling
Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht via de interne klachtenprocedure,
dan kunt u uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke “Klachtenloket
Kinderopvang”. Een medewerker van het klachtenloket zal uw klacht met informatie, gericht
advies, bemiddeling proberen op te lossen.
U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie
Kinderopvang en peuterspeelzalen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige,
deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat
betekent dat beide partijen de uitspraak moeten nakomen en dat hoger beroep tegen de
uitspraak niet mogelijk is. Meer informatie vindt u op Geschillencommissie Kinderopvang en
Peuterspeelzalen.
Facturering
Een vriendelijk doch dringend verzoek om de maandelijkse factuur binnen de geldende
termijn te voldoen. Een te late betaling veroorzaakt onnodige problemen bij de
betalingsverplichtingen van de BSO. Hopende op uw begrip.
Rekening/IBAN-nummer: NL78 TRIO 0198 3952 56
Administratiekosten
Bij een wijziging in een lopend nieuw contract, rekenen wij € 7,50 administratiekosten.
Website
De website wordt per maand bijgehouden, inclusief de laatste foto’s!
Website: www.bsodemuzikant.nl
Email: bsodemuzikant@hotmail.com
Tel.: 06-12461815

Tot de volgende nieuwsbrief!
Vriendelijke groet,
Emma van Winden

