Kids Wonderworld
Nieuwsbrief oktober – december 2021

Voorwoord
Beste ouders/verzorger(s),
Hierbij onze nieuwsbrief van de maanden:
Oktober t/m December 2021.
We hebben weer leuke activiteiten gedaan
met de kinderen passend bij elk thema.
Naast het vieren van verjaardagen van de
kinderen en het verwelkomen van nieuwe
kinderen hebben wij helaas ook afscheid
moeten nemen van kinderen die ons helaas
moesten verlaten.
Ondanks deze gekke tijd waarin we nu leven,
hebben we met de kinderen wel Sinterklaas.
Helaas hebben wij niet met alle kinderen ons
jaarlijkse kerstfeest kunnen vieren.
De juffies van de BSO de Batavier wensen
jullie een voorspoedig en vooral gezond 2022!!
Namens alle medewerkers van BSO de
Batavier wensen wij u veel leesplezier!

Kids Wonderworld BSO de Batavier
Oldenbarneveltplaats 432, 3012 AP Rotterdam
Tel: 010 433 4127
06 18 93 21 85
info@kidswonderworld.nl
https://www.kidswonderworld.nl
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Oktober
Het thema van deze maand is Dieren!
Voor dit thema hebben de kinderen verschillende
knutsels gemaakt van dieren, onder andere een
vissenkom.
Ook stond de herfstvakantie weer voor de deur.
Ondanks de corona maatregelen hebben de juffen
geprobeerd een leuke en volle vakantieplanning te
maken.
We zijn een dagje op stap geweest naar de bioscoop om
met de kinderen die aanwezig waren een Sinterklaas
film te bekijken. De kinderen vonden het hartstikke
leuk, ze hebben genoten.
De kinderen hebben in de vakantie zelf pizza’s
gemaakt, met kaas, ham en paprika. De kinderen
hebben zelf gekozen waarmee ze hun eigen pizza wilde
beleggen. Dit was lekker smullen zeg!
Deze maand zijn er nieuwe juffen bij ons komen
werken, zij waren al werkzaam op de locatie Het
Kinderparadijs in Capelle, en komen nu ons team
versterken.
Welkom, juf Diala, juf Kim en Juf Britt!
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November
Om de rust op de groepen te creëren hebben we
kunnen mededelen aan de ouders/verzorgers en de
kinderen dat de groepen worden gesplitst.
Per 1 november hebben we officieel 2 groepen
Mickey en Minnie.
In de maand November hebben wij een aantal
verjaardagen gevierd op de BSO:
- Jae-Malyahni van de Minnie groep is op 19
november 5 jaar geworden,
- Juf Franzenne was op 22 november jarig
- Isabel van de Mickey groep was op 23
november jarig en is 7 jaar geworden.
Juf Franzenne heeft op een vrijdag in November
de kinderen lekker op noodles getrakteerd.
Om de volgende maand vast voor te bereiden zijn
we aan de slag gegaan met het nieuwe thema:
Sinterklaas.

Kids Wonderworld
Nieuwsbrief oktober - december 2021

December
Daar zijn we weer in de laatste maand van het jaar, wat ging dit jaar
hard en snel.
Sinterklaas:
Voor Sinterklaas hebben we de groepen samengevoegd. We gingen samen
met de kinderen in een kring zitten om samen de cadeautjes uit te
pakken. Samen met de kinderen hebben we genoten van wat snoepgoed
en de gezellige dag met elkaar.
Kerst:
Om de kerstsfeer op de groepen te creëren, hebben de juffen onze
kerstboom uit de doos gehaald en versierd op de Mickey groep.
Helaas hebben we geen kerstboom voor beide groepen.
Dus is Juf Franzenne creatief aan de slag gegaan en heeft van
schoenendozen een kerstboom gemaakt.
De kinderen voor het thema kerst verschillende knutsels gemaakt voor
op de ramen in de hal en op de groep.
Helaas moesten we afscheid nemen van Jeleano, we gaan je missen!
Door de nieuwe corona maatregelen en lockdown moesten we helaas
onze deuren weer sluiten en als noodopvang verder gaan. Door deze
maatregel hebben wij niet met alle kinderen ons jaarlijkse kerstfeest
kunnen vieren.

Kids Wonderworld
Nieuwsbrief oktober - december 2021

Sluitingsdagen BSO de Batavier 2022

Vrijdag

15

April

2022

Goede Vrijdag

Maandag

18

April

2022

2e Paasdag

Woensdag

27

April

2022

Koningsdag

Donderdag

26

Mei

2022

Hemelvaartsdag

Vrijdag

27

Mei

2022

Studiedag

Maandag

6

Juni

2022

2e Pinksterdag

Dinsdag

27

December

2022

Extra sluitingsdag

Studiedagen pedagogisch medewerkers: alle locaties zijn gesloten
Vrijdag

15

April

2022

Studiedag

Vrijdag

27

Mei

2022

Studiedag

Vervroegde sluiting: op deze dag sluiten wij eerder
Maandag

5

December

2022

15.30 uur
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Leuke activiteit voor thuis
Een leuk kersthapje voor het kerstdiner op school. Of als traktatie voor een jarig
winterkind.
Wat heb je nodig?
* Ronde, witte marshmallows
* Chocolade ij cups, te koop bij de meeste supermarkten. O.a. bij Jumbo.
* Droste chocolade pastille
* Aardbeiveters
* Poedersuiker
* Oranje voedingskleurstof
* Lange satéprikkers
1. Maak van poedersuiker en water een glazuurmix. 2. De verhouding: 100 gram
poedersuiker meng je met 1 eetlepel vloeistof, water in dit geval.
3. Plak de chocolade ijs cups op de chocolade pastilles met glazuur. En plak die op
een marshmallow.
4. Voeg wat druppels oranje voedingskleurstof toe aan je glazuur. Hiermee teken je
met een satéprikker een neus op het gezicht van je sneeuwpop.
5. Smelt een paar chocoladepastilles en teken hiermee 2 ogen en een mond op het
gezichtje van de sneeuwpop traktatie en twee armpjes en handjes op ’t lijf.
Schuif 3 marshmallows op een satéprikker; het gezichtje, het lijfje en een blanco
marshmallow.
6. Bind om het nekje van je sneeuwpop traktatie een halve aardbeiveter als sjaal. En
dan is hij klaar!

