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April doet wat die wil… 

We hebben al prachtige mooie dagen gehad, dat we zelfs zonder jas naar buiten mochten en 

grote zandkastelen gingen maken in het zand! Maar we hebben ook regen gehad! Gelukkig 

dat we dan binnen hele leuke dingen doen. We maken mooie knutselwerkjes, zitten met 

elkaar in de kring en kleien vinden we toch wel heel leuk om te doen! Wisten jullie ook dat 

we op het kinderdagverblijf steeds meer vriendjes erbij krijgen? De groep wordt steeds 

groter en daardoor natuurlijk gezelliger!  

 

Ouderavond 

Op maandag 11 april werd er een ouderavond georganiseerd. Alle ouders en aanwezige 

pedagogisch medewerkers werden bij binnenkomst verwelkomd met koffie, thee en een 

plak cake. Ook lag er al een naamplaatje voor iedereen klaar zodat we ons echt verwacht 

voelden. De avond begon met een korte presentatie om uit te leggen uit wie de 

oudercommissie bestaat en wat de taken zijn van de OC.  

Daarna werden er rode en groene kaartjes uitgedeeld en werden ons stellingen voorgelegd. 

Dit bracht enkele mooie discussies op gang waar voor en tegens tegen elkaar werden 

afgewogen. Maar ook als een stelling allemaal groene kaartjes omhoog deed gaan, was het 

goed om te horen hoe iemand zijn of haar mening had gevormd en naar voren bracht. Voor 

mij als medewerker brengt het altijd weer stof tot nadenken met zich mee. Waar kunnen we 

nog op letten bij het aanbieden van activiteiten voor de doelgroep van jongens van 9 tot 13 

jaar.  Waar ligt de observatiebehoefte van ouders en hoe vaak bespreek je dit.  De afweging 

hoe we uitdaging kunnen bieden binnen de veiligheidsgrenzen. En zo zijn er nog meer 

punten besproken, die er voor zorgen dat wij als medewerkers het beste uit de kinderen 

willen halen. 

Maar voor ouders is dat natuurlijk niet de belangrijkste reden om deel te nemen aan een 

ouderavond. Het geeft je de mogelijkheid om met andere ouders van gedachten te wisselen, 

informatie op te doen en gewoon gezellig samen te zijn.  



Onder het genot van een sapje en een knabbeltje konden we napraten en een enquête 

invullen over de avond. Na twee uurtjes namen we afscheid van elkaar en we hopen elkaar 

weer te ontmoeten op de volgende ouderavond met nog meer deelnemers dan deze avond. 

 

Thema maand BSO … 

We kunnen er natuurlijk niet onderuit om in de maand april iets met Koningsdag te doen! 

Vandaar het maandthema: Ik hou van Holland!                                                                                                                                 

We hebben al prachtige delfsblauwe tegeltjes gemaakt, oranje tompouces  gebakken, een 

klompenrace gehouden en uiteraard staan de koningsspelen ook op het programma. We 

hopen op een mooie zonnige week zodat we de spelen gezellig buiten kunnen doen, als het 

weer net zo mooi wordt als de afgelopen week (toen konden we buiten fruit eten!) dan 

komt het helemaal goed!  

 

 

 

Verder staat de meivakantie weer voor de deur en het programma is al helemaal klaar. Het 

worden twee geweldige weken! Mocht je nog niet hebben doorgegeven of de kinderen wel 

of niet komen, willen jullie dat dan nog even zo snel mogelijk doorgeven?  

  

En nog meer leuk nieuws vanuit de BSO:  Liam is grote broer geworden!                                                                                    

Hij heeft een prachtig zusje en haar naam is Vajen Marley.                                                                                               

Hartelijk gefeliciteerd!  

Backpacken Jolien 

Zoals jullie allemaal wel hebben vernomen is onze lieve leidster Jolien aan het                                                                

backpacken in Thailand, hier een kleine impressie: 

“Chiang Mai beviel mij erg goed! Olifanten opvang in de jungle, 5 dagen stilte meditatie bij 

de monniken, Songkran Thai New year (water festival), Sunday market, streetfood, vandaag 

lekker gezwommen en ben nu in Pai.. Super sfeer hier!” 

Deze week vliegt Jolien naar Vietnam om daar een nicht van haar te ontmoeten, waar ze de 

komende twee weken mee verder reist!   

 

 

 


