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Beste ouders, verzorgers,
Nieuwe schooljaar
De zomervakantie is weer voorbij. Ik hoop dat
jullie een hele fijne en mooie vakantie hebben
gehad. Het nieuwe schooljaar begint weer. De
BSO gaat ook weer open. Er komen ook weer
een aantal nieuwe kinderen bij: Meike, Ruth,
Elia, Vergina, Bor, Mats, Ziva en Benjamin.
Van harte welkom allemaal!
Nieuwe leidster
Aangezien het gezellig druk wordt op de BSO,
komt er op donderdag een 2e pedagogisch
medewerker bij. Haar naam is Gerriët
Kasteleijn. Ze begint op donderdag 30
augustus en ze is iedere donderdag aanwezig.
Openingstijden en bereikbaarheid
Hierbij de openingstijden van de BSO:
Maandag 07.00-08.30 uur
15.00-18.00 uur
Dinsdag
07.00-08.30 uur
15.00-18.00 uur
Donderdag 07.00-08.30 uur
15.00-18.00 uur
Vrijdag
11.45-18.00 uur
De BSO is te bereiken op het
telefoonnummer: 06-83523303
en via het mailadres: bsobegonia@kibeo.nl

Ingang BSO
Het buitenhek bij de hoofdingang (ingang
voor bovenbouw) van school is ’s ochtends en
’s middags open. Door dit hekje kom je op het
bovenbouwplein en loop je links het
schoolgebouw om. Loop langs de pannakooi
en het klimrek, om de hoek is de buitendeur.
Deze deur is open voor de BSO-ouders.
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!
Thema’s
Ook in het nieuwe schooljaar gaan we weer
werken met thema’s. Deze thema’s zijn door
de kinderen zelf bedacht.
27 augustus t/m 28 september: Het menselijk
lichaam
17 t/m 21 september: Nationale sportweek
1 t/m 19 oktober: Wilde, giftige en baby
dieren
29 oktober t/m 23 november: Muziek
26 november t/m 7 december: Sinterklaas
10 t/m 21 december: Kerst
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Week van de veiligheid
Twee keer per jaar hebben we op de BSO de
week van de veiligheid. Gedurende deze week
wordt er samen met de kinderen een
ontruiming oefening gedaan. Ook wordt er
besproken wat je moet doen als er brand is op
school. De EHBO-trommel wordt ook bekeken
en besproken.
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 pedagogsch
medewerker Joyce. Samen met haar kan je
overleggen wanneer je langs kan komen.
Facebook
Ben je al lid van de Facebook pagina van de
BSO? Je kan ons vinden onder de naam Kibeo
Begonia. Regelmatig komen er foto’s en video
van de activiteiten op de BSO op deze pagina.
Like en deel onze pagina. Alvast bedankt!

Kibeo app
Ben je al bekend met onze handige, gratis
Mijn Kibeo app? Jij ziet wat je kind allemaal
doet op de BSO. Leuk en handig! Via de app
bekijk je de foto’s, ontvang je de factuur en
nog veel meer!
Ga voor het downloaden van de app naar de
App Store of Google Playstore. Zoek naar de
app “Flexkids Ouderapp”. Om in te loggen
gebruik je dezelfde gegevens als voor Mijn
Kibeo. De pincode van de app is 7878.
Hiep hiep hoera
Voor en in de zomervakantie waren deze
kinderen jarig:
4 juli: Huib
29 juli: Alicia
1 augustus: Fenna
13 augustus: Zinadine
20 augustus: Benjamin.
In de aankomende 2 maanden zijn deze
kinderen jarig:
30 augustus Julianne
5 september: Bor
9 september: Thijs
16 september: Levi de Bonte
18 september: Mats
26 september: Jayden
14 oktober: Ziva
26 oktober: Maxime
Allemaal (nog) van harte gefeliciteerd!!!
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Waardeloos materiaal
De kinderen knutselen graag met waardeloos
materiaal. Hiermee bedoelen we wc-rollen,
keukenrollen, theedoosjes, cracotte
verpakkingen…. Willen jullie mee helpen
sparen? Ook zijn we op zoek naar (oude)
rollen behang waarmee we kunnen knutselen.
Als je misschien toevallig nog behangrollen
hebt liggen, mogen wij deze dan gebruiken…?
Alvast super bedankt!

Agenda:
27 augustus: het nieuwe schooljaar begint
20 september: de dag van de leidster
17 t/m 28 september: Joyce en Gerriët
vakantie.
3 oktober: school is gehele dag dicht
8 t/m 12 oktober: de week van de veiligheid
22 t/m 26 oktober: herfstvakantie
4 december: sinterklaasfeest op de BSO
22 december t/m 6 januari: kerstvakantie

Vakantie
Van 17 t/m 28 september hebben Joyce Heij
en Gerriët Kasteleijn vakantie.
Basti Hogenboom komt gedurende deze twee
weken werken op de BSO.

Met vriendelijke groet,
De pedagogische medewerkers.

