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“ BSO ZOMERVAKANTIE 2016 “
Het BSO- coördinatieteam
heeft een gevarieerd
vakantie programma
samengesteld , de weken
zijn verdeeld in thema’s
daarbij is er rekening
gehouden met alle leeftijden en weersomstandig
heden.

Als u zich heeft opgegeven voor vakantie opvang
krijgt u apart bericht, of u uw kind ’s morgens op de
Schelf brengt of dat uw kind thuis wordt opgehaald.
Op de opvang dag wordt uw kind vervolgens
opgehaald dan gaat dit zoals u gewent bent, door
het vervoersteam ,op een vooraf afgesproken
tijdstip of thuis of op school en na de BSO dag
wordt uw kind thuis gebracht .

Ouder Klankbord groep
Na onze oproep vorige week
hebben zich tot onze vreugde
enkele ouders gemeld die
belangstellend zijn in het
lidmaatschap van de
OKG’s. Graag willen we
op alle locaties weer een
OKG, dus hopen we dat,
na enige bedenktijd, er
nog meer onder u zijn die
zich willen aanmelden.
De ouders die dit reeds gedaan hebben worden na
de zomer door ons benaderd voor een eerste
bijeenkomst.
Schroom dus niet, meld u aan……….
Samen meepraten in het belang van uw en
andermans kinderen!

Vakantie-en of extra opvang

BSO Vakantie thema 2016 zijn:
week 1- “Nieuws uit de natuur”
week 2 - “ beleef de natuur het strand ,de zee”
week 3- “ leven als een avonturier”
week 4- “ een leven vol met experimenten ,
Freek in het wild “
week 5 - “De Olympische spelen”
week 6 -“natuur natuur wat heb je te koop”
De vakantie opvang voor BSO De Schelf zal
samengevoegd aangeboden worden , wat inhoud
dat de opvang plaats vind op Zuid-Beijerland.

Neemt u geen vakantie opvang af, maar zou u in
de grote vakantie daar wel gebruik van willen
maken , dan kan de strippenkaart voor u een
prima alternatief zijn (tevens in te zetten voor
andere vakanties of calamiteit dagen).
Deze kan ingezet worden voor opvang op het
KDV en in de BSO groepen.
U kunt deze via de administratie aanvragen en op
afspraak uw gewenste dag of dagdeel reserveren.

Heeft u uw vakantie nog niet doorgegeven. Zodra
deze bekend is geeft u die periode dan aub door
via info@tantetheateam.nl
MOESTUINTJE

Op alle locaties zijn we met de kinderen volop
bezig om de zaadjes die eerder gezaaid zijn, uit te
stekken. Het wachten nu is op de oogst.

Wij hanteren één belangrijke regel ,“geen snoep “
dit kan gevaar op leveren voor de kleinste
kinderen, is over het algemeen ongezond en niet
iedereen kan dan mee doen aan de traktatie. Er is
zo veel wat u wel kunt trakteren , wat geschikt is
voor alle kinderen in de groep.
Denk aan gezonde snacks , snoeptomaatjes,
komkommers, worteltjes, paprikarepen,
rozijntjes, beschuit met beleg of crackers met
gezond beleg, (halva jam ,sandwich spread,) of
maak een mini grabbelton, gevarieerd fruit,
waterijsje, yoghurt mini(zonder fruit of suikers
erin) a.u.b. geen Danoontje deze bevatten veel
verborgen suikers,geven wij liever niet. Dit geld
overigens ook voor pakjes drinken(de meeste
pakjes hebben veel verborgen suikers).

Het water geven is meestal het leukste moment ,
maar zeker is er een speels leermoment, namelijk
het groeit en er komt ook langzaam wat uit.
De vormen zijn al te zien en te herkennen, we
benoemen wat er (hopelijk) gaat uit komen .We
bespreken wat er uit komt en of ze dat wel eens
gegeten hebben, welke kleur het zou krijgen
(herkenbaarheid), hopelijk kunnen we straks ook
proeven.
Kortom het is een leuk speels, leerzaam project
wat motiveert om te zorgen, en tevens door de
dagelijkse verandering leuk en spannend blijft.

LUST IK NIET……..

PERSONEEL
Sommige van u hebben het (op de locatie TM en
BS) ongetwijfeld al gezien, beroepskracht
Mariska is in blijde verwachting, we feliciteren
beiden ouders met dit heugelijke feit. Maar
natuurlijk ook straks grote broer BOAZ, die een
broertje of zusje gaat krijgen.
TRAKTEREN (Alle Locaties)
Regelmatig wordt er gevraagd , we willen graag
trakteren maar wat kunnen/mogen, we kinderen
aanbieden?
Zoekt u creatieve ideeën deze vind u op onze site .
www.tantetheateam.nl

Er zijn van die momenten,waarop kinderen
minder eten dan dat u gewent bent. In de loop
van de tijd hebben wij de nodige tips en
ervaringen bewaard (tips vanuit u als ouders) om
als advies te dienen voor andere ouders .Een
aantal van deze tips willen we graag met u delen,
wellicht kunt u er uw voordeel mee doen.

Sommige kinderen zien op tegen in hun ogen
grote hoeveelheden, probeer eens een barbecue
bord met drie vakken in elk vak een kleine
hoeveelheid, het lijkt zo minder.
Sommige ouder zijn heel creatief voor wat betreft
het leuk benoemen van gezonde producten en tot
hun verbazing smaakte de producten toen ineens
wel !!!!
We wilde u dus deze niet onthouden ;
Spruitjes werden “kabouterknolletjes”.

Laatste tip die wij kregen, met de zomer in
aantocht willen we die u niet onthouden. U
herkent dit vast wel, verschillende flessen
zonnebrand middel over hebben met nog maar
een klein beetje er in, weg gooien of niet????
“NIET WEGGOOIEN”, melde een ouder, meng
deze met wat lotion en u heeft een prima middel
tegen schrale wangen.
HEEFT U TIPS DIE ZEKER DE MOEITE WAARD
ZIJN OM TE DELEN,WIJ GEVEN ZE GRAAG DOOR
(mail naar info@tantetheateam.nl )

Spinazie werd “ Popey groei kruit “.
Worteltjes zijn eigenlijk “ konijnen snoepjes”.
Witlof is gewoon “elfen sla”.
Kroten werden “rode mondplakjes”.
Cherry tomaatjes zijn eigenlijk “toverballen”.
Een ouder kwam met deze tip, zet een staafmixer
in uw groente soep, weg gezonde groente en er
wordt beter gegeten.
Vis is gezond alleen de meeste kinderen willen
het niet eten, sommige kinderen vinden zelfs een
visstick te groot, deze tip kan voor u misschien
helpen ,bij de visboer hebben ze visvingers deze
zijn kleiner en daar lusten ze er vaak wel een
paar van, het proberen waard!!
Thuis vast wel eens gehoord , ik wil een” tover
appel “ maar ja wat bedoelt uw kind daar mee??
Met een appelboor halen we het klokhuis uit een
appel, na het schillen van de appel, ( kies hier een
kleine handzaam appels voor), ontstaat er zo een
interessant hapje waar je vinger in past, “ EEN
TOVERAPPEL”

Tip voor de komende vakantie
periode

NIKS MOET? NIKSEN MAG!!!!!!

VERS FRUIT HAPJE.
Als uw kind begint met fruit proeven, zal dit in
het prille begin gaan met enkele hapjes per keer,
weg gooien van de rest van het verse gepureerde
fruit hoeft niet gaf een ouder als tip.
Gebruik een bakje waar u normaal ijsblokjes in
maak vul dit met vers gepureerd fruit en u kan
per blokje ontdooien wat u nodig heeft, geen
verspilling meer en altijd bij de hand.

HEB JE EINDELIJK NIETS TE DOEN.
GAAT HET NOG VERVELEN OOK!!!

OOK IN UW VAKANTIE KAN U ONS BLIJVEN VOLGEN
OP;

www.twitter.com/kotantethea

TOT SLOT!
Vele van u gaan er straks op uit voor wat we
vaak een welverdiende vakantie noemen.
Geniet er dan ook van, goed of slecht weer,

Laten we ophouden met het morsen van
de dagen.
FIJNE VAKANTIE !
NAMENS DE DIRECTIE EN DE
BEROEPSKRACHTEN

www.facebook.com/kotantethea

