NIEUWSBRIEF

februari 2018

Contact BSO
Bob Maassen
bob@degroenebso.com
024-3737588

Juul Ottenheim
Esther Graat



Een status update over de voortgang/planning m.b.t. huidige structurele verbouwing van locatie Het Bos. Dit voornamelijk gezien vanuit veiligheidsoptiek/risicobeheersing;



Kijkend naar de huidige personele samenstelling stellen we
de vraag of er een beleid is op de ratio man/vrouw m.b.t.
(nieuw) personeel?



Aan de directie is het standpunt gevraagd m.b.t. het toewijzen van een persoonlijke mentor, zoals aangegeven in het
IKK document.



Persoonlijke wens vanuit de OC: een vaste mentor op nieuwe BSO kinderen voor een soepele en betrokken overgang
van KDV naar BSO.

Bram Tap
ochetbos@gmail.com

De eerst volgende vergadering staat gepland in april.

Nieuws van de oudercommissie

Contact OC

Medio januari hebben we vergaderd en onderstaande punten besproken.

Beste ouders

De oudercommissie is er om als tussenpersoon al jullie vragen, opmerkingen en suggesties
omtrent het wel en wee van locatie Het Bos te fungeren.
Het comité bestaat momenteel uit: Juul Ottenheim (ouder van Lola), Esther Graat (ouder
van Lise) en Bram Tap (ouder van Benjamin en Arabella).
Mochten jullie vragen, opmerkingen of suggesties hebben dan horen wij dat graag via
ochetbos@gmail.com.
Hartelijke groeten,
Juul, Esther en Bram
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Reservekleding

Activiteiten
De voorjaarsvakantie bleek geslaagd! Mede dankzij het goede
weer, zijn de uitstapjes geslaagd. Deze werden afgewisseld met
uiteenlopende activiteiten op locatie.
En het duurt nog wel eventjes, maar we zijn nu al aan het nadenken over de eerstvolgende vakantie: De Meivakantie van 30 april
t/m 11 mei.

Nieuws van de BSO

Heeft u nog kleding
liggen die uw kind
(eren)
niet
meer
passen? Deze kunnen
wij op de BSO goed
gebruiken! Ook oude
hemden en blouses van
papa’s en mama’s zijn
van harte welkom; dan
kunnen de kinderen
lekker kliederen en
schilderen, zonder dat
de eigen kleding vies
wordt!

P.S. aan alle ouders van Het Bos: we zijn op zoek naar allerlei
‘knutselmaterialen’. We kunnen van alles gebruiken: eierdoosjes,
flessen, doppen, wc-rollen, keukenpapierrollen, kurken en dozen.

Personeel
Met ingang van 1 maart is Kasper niet
meer werkzaam bij ons. Wij wensen hem
uiteraard veel succes en plezier bij zijn
nieuwe job “Weer Naar Buiten”.
Ouders en kinderen kunnen uiteraard ook
afscheid van hem nemen; op 29 februari
is hij op locatie Het Bos!
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