Nieuwsbericht van de BSO
Nieuw begin samen met groep 1/2
Na een lange zomervakantie was het fijn de kinderen weer te kunnen verwelkomen
op de BSO. Ondertussen zijn we al weer een poosje gestart in het nieuwe
(school)jaar. En deze start bracht gelijk iets nieuws met zich mee, namelijk dat de
BSO-ruimte nu ook gebruikt wordt door de kleuters om in de huishoek en bouwhoek
te spelen. Dit betekent dat er dus meer en andere spullen tot de beschikking zijn
voor de kinderen van zowel de BSO als groep 1/2. Daarnaast is de grond box
verkocht en kwam er dus een hele hoek vrij in de BSO-ruimte. Deze is mooi ingericht
als een restaurant (alvast passend bij het Kinderboekenweek thema: beroepen)
voor groep 1/2, maar wat kunnen de kinderen van alle leeftijden bij de BSO er ook
heerlijk in spelen samen! Dit alles betekent ook dat we samen goed zorg moeten
dragen voor de spullen en soms dingen niet kunnen blijven staan. Toch is hier in de
groep begrip voor, heel fijn!

Verdere sfeerimpressie van de start van het nieuwe jaar:

Schoonmaakhulp gezocht!
Er zijn meerdere bakken speelgoed
waar vorig jaar ook al heerlijk mee
gespeeld is en die eigenlijk wel weer
aan een schoonmaakbeurt toe zijn
(denk aan lego, duplo enz.). Om
alles tussendoor te doen lukt haast
niet, vandaar dat ik hoop op een
paar helpende handen. Het zou mij
(en de leerkrachten van groep 1/2)
al erg helpen als een ouder een keertje een bak mee zou willen nemen naar huis
om het daar te wassen/soppen en zo schoon weer terug te brengen naar de
BSO/school. Heeft u tijd en ruimte om hier iets in de kunnen betekenen, dan zie ik
graag een berichtje in Parro tegemoet. Alvast erg bedankt!

GGD
In het begin van september heeft de GGD onze BSO weer een bezoek gebracht.
Naast een bezoek aan de BSO worden dan ook alle documenten gecheckt en een
gesprek met de leidinggevende gevoerd. Verheugd kunnen wij vertellen dat we
weer voor een jaar goed zijn gekeurd!

