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Activiteiten
Op de bso hebben we de afgelopen tijd gewerkt met verschillende
materialen. Zo hebben een aantal kinderen hun eigen ‘klei’ gemaakt,
door bloem en zout te mengen met wat water en olie. Dit proces was
echt interessant. Ook zijn een aantal kinderen aan de slag gegaan met
hout, zagen en spijkertjes. Natuurlijk
onder goede begeleiding en de kinderen
waren maar wat trots op hun projecten!
Verder zijn wij veel buiten te vinden waar wij
onder andere genieten van het weer,
voetbal en fietsjes.

Meivakantie
In de meivakantie hebben de kinderen van alles ontdekt en gedaan.
De jongere kinderen zijn bijvoorbeeld naar
dierentuin Blijdorp geweest en
hebben fruitsushi gemaakt met
pannenkoeken. De oudere kinderen hebben
zich uitgeleefd in Planet Jump met
trampolines en hebben ervaren hoe
het is om met filodeeg te werken. Een pittig
klusje!

Kinderen
We hebben afgelopen tijd vijf nieuwe kinderen mogen verwelkomen op de bso: Queena en
haar broertje Dion, Jennifer, Marielis en haar zusje Lismaris. Zij zijn aan het ontdekken wat er
allemaal mogelijk is op de bso en kinderen die hier al langer zijn helpen hen hierbij.

Oudercommissie
Wij zijn bezig met het opzetten van een oudercommissie. Op deze manier willen wij ouders
betrekken bij de werkwijze van onze bso. De oudercommissie zal 4 keer per jaar
samenkomen. Heb je interesse? Neem contact op met Margret of Myrthe.

Het team
Op 7 mei is er een nieuwe collega gestart op de bso; Lisette de Bruin.
Zij zal werken op dinsdag, woensdag en vrijdag. Tijdens het werken
op de groep zal zij zichzelf persoonlijk voorstellen en in deze
nieuwsbrief vertelt zij alvast iets over zichzelf.
Ik ben Lisette, 30 jaar oud en ik woon sinds 3 jaar in Den Haag. Toen
ik op mijn 18e moest kiezen wat ik ging studeren, wist ik het meteen:
pedagogiek. Ik wilde tussen de kinderen zijn! Na deze studie was er
echter helemaal geen werk in de kinderopvang, dus studeerde ik
door voor docent omgangskunde op het mbo. Dat heb ik jaren
gedaan. In de schoolvakanties heb ik wel altijd invalwerk gedaan op
de kinderopvang, want het bleef leuk en anders ging ik het missen.
Toen ik 3 jaar geleden besloot om dichter bij de zee te gaan wonen, heb ik opnieuw
gesolliciteerd in de kinderopvang, op de bso. Deze kinderopvang ging failliet, maar ik besloot
dat ik dit werk wilde blijven doen en zodoende ben ik bij de Mussen terecht gekomen! Ik
vind het nu al ontzettend leuk en hoop snel met iedereen kennis te maken in real life!

Vakanties en vrije dagen
Het prikbord hangt weer vol met inschrijflijsten voor margedagen en de zomervakantie! Als
je weet welke dagen je af wil nemen, schrijf je dan in op het prikbord of laat het weten via
een appje/mailtje aan Myrthe.
Voor de duidelijkheid geven we een overzicht van de opvang tijdens bijzondere (feest)dagen:
Wij zijn open, schrijf je even in!
Vrijdag 31 mei: Dag na Hemelvaart
Wij zijn dicht op:
Donderdag 30 mei: Hemelvaartsdag.
Maandag 10 juni: 2e Pinksterdag
Zijn er nog vragen over de nieuwsbrief of andere zaken, neem dan contact op met
Myrthe Atkinson, coördinator BSO (06 44512853) of Margret Engelbertink, teamleider
Kinderopvang (06 58740433). Mailen naar bso@demussen.nl mag ook!

Hartelijke groeten,
Team BSO De Mussen

