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  21 augustus 2019 

 

Nieuwsbrief 

 
 

Het zit er weer op!  

 
Goedemiddag ouder/verzorger,  

 
Wat is de zomervakantie voorbijgevlogen! Ik heb heel wat 
wilde dieren voorbij zien komen, spannende verhalen mogen 
beluisteren en vooral heel veel blije gezichten gezien.  
 
Ik wil vooral onze flexibele juffen en meesters bedanken voor 
hun inzet tijdens de vakantie! Ondanks alle werkzaamheden, de 
hoge temperaturen en een bijzonder thema, hebben ze er toch 
maar weer een onwijs succes van gemaakt!  
 
In deze nieuwsbrief zal ik jullie op de hoogte brengen van de 
laatste bijzonderheden, iets vroeger dan normaal vanwege mijn 
vakantie.  
 
Ik ga even offline en ben er weer vanaf maandag 2 september. 
Mocht er in de tussentijd iets zijn, neem dan gerust contact op 
met één van onze juffen of meesters   
 
En tot dan wens ik jullie hele fijne en zonnige dagen!  

 
 

Tot snel, op één van onze locaties!  
 
Kelly Libregts 
Clustermanager project Den Bosch Noord    
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Ruilingen bij kinderen onder het jaar  

 
Wij proberen met ruilingen heel flexibel te zijn maar helaas heeft de wet IKK bepaald dat 
kinderen onder het jaar niet meer dan 1 stamgroep mogen hebben. Dit betekent dat 
kinderen onder het jaar helaas niet kunnen ruilen met een andere groep.  
 
Libellen  

 
Op groep de Libellen heeft Yvonne volgende week lekker een weekje vakantie. Linda en 
Annemieke zullen haar dagen opvangen. Fijne vakantie Yvonne!  
 
Vuurvliegjes  

 
Op de Vuurvliegjes hebben we de werkdagen iets anders ingedeeld, wel gewoon met onze 
vertrouwde gezichten:   
 
Ivy gaat weer 3 hele dagen werken: maandag, woensdag en vrijdag 
(Op woensdag en vrijdagmiddag gaat Ivy mee naar de Lieveheersbeestjes) 
Twannie werkt op dinsdag en donderdag  
Cheyenne vult de dinsdag- en donderdagochtend aan.  
 
Kanteel in ’t Wild  

 
Wat hebben we een fantastische zomervakantie achter de rug! Kanteel in ’t wild was een 
groot succes en we hebben ook nog eens de meeste dieren verzameld tijdens de Kanteel 
Actief dagen, hierdoor hebben we vorige week een echte beker in ontvangst mogen nemen, 
yes!  
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De mening van onze kinderen telt!  

 
Omdat we het belangrijk vinden dat onze activiteiten aansluiten bij de behoefte van de 
kinderen hebben we een enquete gehouden. We hebben aan de kinderen gevraagd wat ze 
het allerleukste vonden deze zomervakantie. Hier kwam het volgende uit:  

 Zwemmen 

 Tuinslang met water  

 Beekse Bergen  

 Dierentuin 

 Kleien van beeldjes 

 Chillen in de hangmat 

 Ijsjes eten 
We nemen deze uitslag mee naar onze volgende activiteitenprogramma’s!  
 
Zwangerschapsverlof Asmae  

 
Op BSO de Duizendpoot is Asmae met zwangerschapsverlof. Lars zal haar 
gaan vervangen.  
 
Op BSO de Haren zullen Robbert, Cheyenne en Annemieke de taken 
overnemen zodat we overal bekende gezichten kunnen behouden.  
 
Het zwangerschapsverlof zal ongeveer tot half december duren omdat 
Asmae haar vakantie erachter plakt.   
 
 
 
 

 
Een zomervakantie voor in de boeken!  

 

   
 
 


