
  

  
  

 

 
 
 
Beste ouders, verzorgers,  
 
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de maand juni. 
 
Personeelsnieuws: 
 
Dagopvang en BSO: 
De zomervakantie staat op het punt te beginnen. Doordat ook onze medewerkers met vakantie gaan, 
zal Emma, zij heeft afgelopen jaar bij ons stage gelopen, als invalkracht worden ingezet. Zij zal zowel 
op de dagopvang als op de BSO worden ingezet. 
 
BSO: 
Op dit moment is Eveline nog aan het re-integreren, en is zij alweer heel wat uurtjes op de BSO. De 
verwachting is dat zij na de zomervakantie weer volledig inzetbaar is. Remco zal nog enige tijd 
afwezig zijn, we wensen hem een spoedig herstel toe. Zodra er meer duidelijkheid is, zullen wij u 
hierover informeren.  
 
Kantoor tijdens de zomervakantie: 
Ook onze kantoormedewerksters gaan op vakantie. Daardoor kan het zijn dat er niet altijd iemand 
aanwezig is op kantoor. Rob is van 8 juli tot 28 juli, Chantal is van 22 juli tot 9 augustus en Mariëlle 
van 5 tot 16 augustus op vakantie.  Voor dringende vragen, bel dan gerust naar de kinderopvang. Zo 
weet u zeker dat uw vraag beantwoord wordt. 
 
Overig nieuws: 
 
Modderdag: 
Op 28 juni is het modderdag. Modderdag? Ja modderdag. 
Dit wil zeggen dat kinderen lekker buiten kunnen spelen 
en vies kunnen worden. En ook onze medewerksters 
mogen vies worden. Er zal dus veel met water en zand 
gespeeld worden. De netste kleren kunnen dus 
thuisgelaten worden. Maar wat extra kleding voor de 
zekerheid is gewenst.     
 
 
 
Feestweek: 

In de laatste week voor de zomervakantie zal er een feestweek 
georganiseerd worden, zowel op de dagopvang als op de BSO. Dit ter 
afsluiting van het schooljaar en om iedereen een leuk, fijne 
zomervakantie vol speelplezier te wensen.  
 
 
 

BSO Brabantlaan en BSO Springplank: 
Onlangs hebben wij samen met de kinderen die naar Groep 4 gaan of inmiddels in een hogere groep 
zitten, besproken wat zij graag willen doen op de BSO. Dit gaat bijvoorbeeld over uitstapjes, 
workshops, inrichting van het lokaal en nog veel meer. Hieruit zijn leuke ideeën ontstaan. 
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Op de BSO Brabantlaan zullen wij 1 lokaal gaan inrichten speciaal voor de kinderen die in groep 4 en 
hoger zitten. De airhockeytafel staat er inmiddels en ook enkele tablets zijn aangeschaft. Op deze 
tablets kan onder meer huiswerk worden gemaakt, maar bijvoorbeeld ook filmpjes of foto’s. Wij 
zullen erop toezien dat deze niet op internet worden geplaatst. Ook zullen kinderen geen 
gewelddadige spelletjes kunnen spelen.  
 
Op 27 juni organiseren wij op BSO Brabantlaan een leuke gezellige middag waarbij alle ouders vanaf 
16.30 uur van harte welkom zijn. De kinderen zullen onder meer voor lekkere hapjes zorgen, 
geschminkt worden en voor de rest lekker kunnen spelen. Ook als uw kind normaal niet op 
donderdag aanwezig is, bent u vanaf 16.30 uur van harte welkom. 
 
Op de BSO Springplank zal na de zomervakantie veel 
aandacht worden besteed aan het sporten. De beweegzaal is 
dan klaar en kunnen wij daar dus lekker gaan sporten. De 
wensen van de kinderen zijn meegenomen en we gaan ons 
best doen om deze te verwezenlijken. Deze zullen nog apart 
aan u als ouder worden doorgeven. 
Op 2 juli organiseert BSO Springplank een leuke gezellige 
middag waarbij alle ouders vanaf 16.30 uur van harte welkom 
zijn. De kinderen zullen onder meer voor lekkere hapjes 
zorgen, geschminkt worden en zal er een luchtkussen staan. Ook als uw kind normaal niet op 
donderdag aanwezig is, bent u vanaf 16.30 uur van harte welkom. 
 
Na de zomervakantie zal er ook een vriendjes- en vriendinnetjes middag worden georganiseerd, 
waarbij elk kind een vriendje of vriendinnetje mag mee brengen. Meer informatie kunt u tegen die 
tijd verwachten. 
 
Vakantie BSO: 
De vakantie BSO staat in het teken van verschillende tenten, zoals een indianentent, circustent en 
feesttent. Elke week zal er een andere tent centraal staan en worden ook uitstapjes en activiteiten 
hierop afgestemd. Zo zal de BSO onder meer naar het jeugdcircus in Haaren gaan, een rondleiding op 
camping Fortduinen en nog veel meer.  
De laatste week van de zomervakantie is het Jeugd Aktief. Als uw kind hieraan mee doet, dan kunnen 
wij uw kind brengen en ophalen. Graag wel op tijd doorgeven, zodat wij hier rekening mee kunnen 
houden met het plannen van activiteiten.  
 
Zonnebrand: 
Het mooie weer komt er weer aan. Willen jullie erop letten dat de 
kinderen ingesmeerd zijn als zij bij ons gebracht worden? Wij zijn 
anders in het begin van de dag al veel tijd kwijt om alle kinderen in 
te smeren en dit gaat ten koste van de speeltijd en aandacht. 
Daarnaast willen wij jullie vragen om zonnebrand mee te geven, 
zodat wij de kinderen later op de dag kunnen insmeren. In verband 
met allergieën en hygiëne, vragen wij u om zelf voor zonnebrand te 
zorgen. Dit voorkomt huidirritatie of verbranding.  
Als kinderen zelf geen zonnebrand bij zich hebben, zijn wij 
genoodzaakt om de kinderen binnen te houden. Voor het buiten 
spelen houden wij de regel aan dat de kinderen op het heetst van 
de dag niet buiten spelen.  
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Ophalen van de kinderen: 
Wilt u erop letten dat als u uw kind komt ophalen, dat u de hekjes achter u sluit. Zo wordt 
voorkomen dat kinderen aan de aandacht ontsnappen, van de groep afgaan en gaan ronddwalen. 
Ook als u oudere kinderen mee brengt, moeten zij op de groep blijven, totdat u weggaat. Zo wordt 
voorkomen dat er onrust ontstaat op de andere groepen plus dat wij knuffels / speelgoed tegen 
komen waar wij ze niet verwacht hadden. 
 
Bijlage: 
In de bijlage vindt u informatie die wij ontvangen hebben van derden.  
De vader van Momo en Mar organiseert op 23 juni aanstaande een pianoconcert in Theater De 
Speeldoos. Meer informatie vindt u in de bijlage. 
 
Vught wordt vaak gezien als een welvarend dorp, maar ook hier is er armoede. Gemeente Vught zet 
zich in om mensen financiële ondersteuning te bieden. In de bijlage vindt u meer informatie hierover. 
 
In een andere bijlage vindt u informatie omtrent een leuke activiteit, die wij willen opzetten op de 
kinderopvang. Graag vernemen wij van u of u interesse hierin hebt, als wij dit gaan organiseren. 
 
Wij wensen iedereen alvast een leuke, mooie zomervakantie toe, vol met speelplezier 

 
 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Team Kinderopvang Onder de Pannen 
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