
 

  
 

 

 

 

Hierbij de eerste nieuwsbrief van 2019. 
We hopen dat iedereen fijne feestdagen heeft gehad en wij wensen jullie allemaal een 
geweldig 2019 toe. 
 

 

 
Suzan 
Op 14 januari is Suzan bevallen van een     
prachtige dochter Nynthe. 
Wij wensen haar samen met haar man Hans en 
oudste dochter Mila heel veel geluk toe. 
 

 
 

 
 
 
Eveline en Sabina 
Eveline is inmiddels weer terug aan het werk 
bij ons op de opvang. Ze is nog niet helemaal 
hersteld, dus is ze nog niet volledig op de groep.  
 
Sabina is succesvol geopereerd aan haar knie. 
Sinds deze week is zij voor een aantal uur terug 
bij ons op kantoor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het nieuwe thema op de dagopvang gaat over de nationale voorleesdagen. 
De officiële start hiervan is op 23 januari. Wij besteden hier de komende weken aandacht 
aan door onder andere het prentenboek ‘Een huis voor Harry’ voor te lezen en allerlei 
leuke activiteiten rondom dit boek te ondernemen. 
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Bij de BSO op Locatie Hertog van Brabant, werken wij met workshops. De kinderen 
kunnen ervoor kiezen om hieraan mee te doen of om vrij te spelen. Wij proberen op ieder 
ontwikkelingsgebied iets te bieden en dit ook te variëren op de verschillende dagen zodat 
kinderen altijd iets anders hebben waaruit ze kunnen kiezen. 
De thema's van de workshops wisselen iedere3 a 4 weken. Het thema van deze 3 weken 
is samenwerken. Samenwerken is heel belangrijk en ook heel leuk en door 
samenwerken leer je elkaar en elkaars kwaliteiten ook nog eens kennen. 
De volgende workshops kunnen de kinderen deze weken bij ons doen : 

*Graffiti spuiten; wat is nou leuker dan je eigen kunstwerk maken! We gaan op een 
bord een ontwerp maken om er vervolgens echt een graffiti kunstwerk van te maken 
*Met je lichaam letters maken; dat wordt lachen! Wij gaan op de grond met ons 
lichaam letters maken wat samen een woord vormt. De meest gekke houdingen 
zullen wij samen  moeten bedenken om het leesbaar te maken. We maken van 
bovenaf een foto en zijn benieuwd welke papa, mama, oma of opa ze allemaal goed 
heeft 
*Sport; lekker bewegen in de gymzaal en ook nog eens samen een spel spelen 
Dit zijn maar een paar voorbeelden, maar het beloven weer hele leuke weken te 
worden! 

 
 
Bij BSO de Springplank hebben we een eigen programma qua workshops, aangepast op 
onze groep kinderen. 
Het thema is nu winter. Op het bord hangen verschillende voorbeelden van activiteiten 
die in dit thema gedaan kunnen worden. Kinderen kunnen zelf zien wat de mogelijkheden 
zijn en kunnen zo makkelijke een keuze maken. 
Daarnaast wordt er ook rekening gehouden met het thema op school. Op dit moment is 
dat voor de onderbouw ridders, prinsessen en kastelen. In dit thema zijn momenteel de 
kleurplaten aangepast en zijn er ook een paar activiteiten. Omdat dit ook leuk aansluit bij 
het volgende thema carnaval, willen we dit de komende tijd vasthouden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carnaval komt er weer aan. 
We zouden het fijn vinden om te weten welke kinderen er tijdens deze vakantieweek bij 
ons komen spelen. 
Voor de flexibele aanvragen horen we graag snel welke kinderen er willen komen in de 
carnavalsvakantie. 
 



Studiedagen 
Komend jaar staan voor alle scholen nog een aantal studiedagen gepland. 
Wij kunnen op die dagen BSO opvang aanbieden bij voldoende aanmeldingen. Daarom 
horen we graag zo snel mogelijk wie hiervan gebruik wil maken. 
De geplande studiedagen zijn: 
 
Avonturier: 
26 maart en 29 mei 
 
Springplank: 
20 maart en 31 mei 
 
Schalm:  
1 maart, 22 maart, 19 april en 17 mei 
 
Lichtstraat: 
28 januari, 11 maart, 4 april en 11 juni 
 
Koningslinde: 
1 maart (middag), 4 april, 30 en 31 mei 
 
Piramide: 
1 februari, 28 februari (middag), 1 maart, 4 april, 5 april, 31 mei, 11 juni en 5 juli (middag) 
 
Pravoo 
Sinds enige tijd maken wij gebruik van het observatie systeem Pravoo. Hiermee worden 
alle kinderen gevolgd in hun ontwikkeling. Rond de verjaardag van het kind krijgen 
ouders hiervan een uitdraai mee naar huis waarop alles terug te lezen is. Hierdoor zijn er 
geen jaarlijkse 10 minuten gesprekken meer.  
Mochten er vragen zijn over de uitdraai van Pravoo of andere vragen omtrent de 
ontwikkeling van een kindje, kunnen ouders een gesprek inplannen met de mentor van 
hun kindje. Deze gesprekken vinden altijd plaats onder de werktijden van de mentor op 
de opvang. 
 
Fietsjes en kinderwagens 
In de gang bij de babygroepen is er plaats om maxi-cosi’s op de planken op te bergen. 
Verder staan daar onze eigen kinderwagens gestald. We verzoeken iedereen om zoveel 
mogelijk fietsjes en kinderwagens mee naar huis te nemen. Mocht dit niet mogelijk zijn, 
dan kunnen fietsjes geparkeerd worden in de fietsenstalling voor de opvang. 
Kinderwagen graag zo plaatsen dat de nooduitgang niet belemmerd wordt. 
 
Informatieavonden 
Bij Kinderopvang Onder de Pannen denken we graag mee met ouders. Daarom horen 
we graag of er ouders zijn die behoefte hebben aan informatieavonden die wij kunnen 
organiseren. Onderwerpen hiervoor kunnen zijn gezonde voeding, mediawijsheid, 
voorbereiding op de basisschool of babygebaren. We horen graag welke onderwerpen er 
nog meer leven en waarover jullie meer zouden willen weten. 

  



 
Geopend tot 18.15 uur 
Vanaf 1 januari 2019 zijn wij geopend tot 18.15 uur. Mocht u onverhoopt toch te laat zijn, 
wilt u dit dan telefonisch aan ons laten weten. De regel is dat bij 3 keer te laat komen, u 
een boete ontvangt van € 50,00. Dit voorkomt u niet door te bellen, maar dan weten onze 
medewerksters dat u later bent.  
 
Voor vragen kun je altijd bij ons terecht. 
 
Team Kinderopvang Onder de Pannen 
 

 
 


