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Beste ouder, verzorger,
Gezocht; ouders voor de ouderraad
Als lid van de ouderraad praat en denk je mee
over zaken die te maken hebben met de
opvang van je vestiging en help je mee met
het organiseren van speciale activiteiten.
Interesse? Laat het de pedagogische
medewerkers weten.
Hoe denk jij over de opvang?
Jouw mening vinden we erg belangrijk. Jij
weet namelijk als geen ander hoe je de
opvang van je kind graag ziet. Daarom horen
we graag wat je van de opvang van Kibeo
vindt. Laat daarom een recensie achter op
onze eigen facebook pagina.
Waarom schrijf je een recensie?
1) Je helpt andere ouders bij het maken van
een keuze voor de kinderopvang.
2) Door jouw ervaring en mening kunnen wij
onze opvang verbeteren.
Informatiebord
Op de gang naast de ingang van de BSO hangt
ons Kibeo informatiebord. Op dit bord vind je
de laatste nieuwsbrief, de huisregels van de
BSO en de nieuwste flyers om mee te nemen
en uit te delen. Ook kan je vinden wie er op
de BSO werkt. Hou dit bord goed in de gaten.

Lesvrije middagen op school
Let op; op de onderstaande dagen is er een
lesvrije middag op school:
- 16 oktober
- 6 november ( groep 1 en 2)
- 6 december
Bij voldoende aanmelding mogen de kinderen
vanaf 11.50 uur al naar de BSO komen. Heb je
een contract met vakantie opvang, dan
worden de extra uren die je op spaart, voor
deze middag gebruikt. Heb je geen vakantie
opvang bij Kibeo dan worden er extra kosten
in rekening gebracht, voor de extra uren.
Wil je op één van de dagen gebruik maken
van de BSO? Laat dit dan zo snel als mogelijk
weten.
Boekenmarkt op school
Op donderdag 18 oktober is er weer
boekenmarkt op de BSO. Alle kinderen zijn
dan om 14.30 uur al vrij. Als je kind op deze
middag naar de BSO komt, is de afspraak dat
hij/zij eerst naar het BSO-lokaal toe komt om
zich te melden. Als iedereen zich heeft
aangemeld, mogen de kinderen alleen of
samen met Joyce of Gerriet over de
boekenmarkt lopen. Het is niet verplicht maar
je mag je kind geld mee geven zodat hij/zij
wat kan kopen op de boekenmarkt.
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Schoolvakanties
Tijdens de schoolvakanties is er de
VakantiemiX. Een leuk en gevarieerd
programma voor vakantieopvang. Heel veel
buiten bewegen, spelletjes doen, knutselen,
samen lezen. Tijdens de VakantiemiX kan je
kind meedoen aan een heleboel uitdagende
activiteiten. Niks moet, (bijna) alles mag, want
het is tenslotte vakantie!
Vriendjes en vriendinnetjes kunnen ook
gezellig meespelen tijdens de VakantiemiX. Zij
maken gebruik van het tarief voor incidentele
vakantieopvang.
De VakantiemiX vindt plaats op de BSO in de
openbare basisschool De Inktvis in Dirksland.
Aanmelden voor de VakantiemiX kan via het
inschrijfformulier op kibeo.nl.
Muzikanten gezocht
Op de BSO werken we van 29 oktober t/m 23
november aan het thema Muziek.
Voor dit thema zijn we op zoek naar
muzikanten die langs willen komen op de
BSO. Je mag je muziekinstrumenten laten
zien, er wat over vertellen en samen met de
kinderen muziek maken. Ben jij of ken jij
iemand die een muziekinstrument speelt en
vind je het leuk om samen met de kinderen
muziek te maken? Meld je aan bij
pedagogisch medewerker Joyce. Samen met
haar kan je overleggen wanneer je langs kan
komen.

Sinterklaas
Op donderdag 29 november vieren we op de
BSO het sinterklaasfeest. Alle kinderen die de
BSO bezoeken mogen dan deze middag
komen. Als je kind normaal niet op
donderdagmiddag komt, is hij/zij ook op deze
middag van harte welkom. De uitnodiging
volgt nog maar hou deze middag alvast vrij 😊
Foto’s
In de groep hebben we van ieder kind die op
de BSO zit een foto. Zo kan iedereen zien
welke kinderen er op de BSO spelen. Ook als
er een invalkracht komt, kan zij kijken welke
kinderen er zijn. Helaas hebben we nog niet
van alle kinderen een foto. Willen jullie zo
vriendelijk zijn om een foto van het formaat
10x15 cm mee te nemen? Dan doen wij de
foto’s in de lijstjes doen. Alvast hartelijk dank!
Agenda:
1 t/m 19 oktober: thema wilde, giftige en
baby dieren.
4 oktober: dierendag
8 t/m 12 oktober: de week van de veiligheid
8 t/m 12 oktober: Kinderboekenweek
16 oktober: school gesloten vanaf 11.50 uur.
18 oktober: Boekenmarkt op school. BSO gaat
open om 14.30 uur.
22 t/m 26 oktober: herfstvakantie
29 oktober t/m 23 november: thema muziek
29 november: sinterklaasfeest op de BSO
6 december: school gesloten om 11.50 uur
21 december: kerstvakantie begint om 11.50
uur
22 december t/m 6 januari: kerstvakantie
Met vriendelijke groet,
De pedagogische medewerkers

