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Voorwoord
Beste ouders/verzorgers,
Wij hopen dat alles goed met u gaat!
Voor u ligt de nieuwsbrief van Kids Wonderworld BSO
de Batavier van de periode januari tot en met april
2020. In de nieuwsbrief vindt u leuke verhalen over
wat de kinderen van BSO de Batavier de afgelopen
maanden hebben beleefd.
Naast dat de kinderen leuke dingen hebben beleefd
op de BSO, hebben wij ook te maken gehad met een
onwerkelijke en lastige periode. Vanwege het Coronavirus hebben wij de deuren vanaf 16 maart moeten
sluiten en hebben wij een noodopvang ingericht op
onze locatie in Capelle aan den IJssel, Het
Kinderparadijs. Vanaf maandag 11 mei openen wij alle
locaties weer, het zal even iets anders zijn vanwege
de extra voorzorgsmaatregelen.
Wij hebben de kinderen erg gemist de afgelopen
weken, wij hopen u allen snel weer te zien!
Met vriendelijke groet,
Annelieke Renes
Locatiecoördinator & pedagogisch coach BSO de
Batavier, KDV Dribbel en Het Kinderparadijs

BSO de Batavier
Gouvernestraat 70e
3014PR Rotterdam
Tel: 010-4366447
info@kidswonderworld.nl
https://www.kidswonderworld.nl
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Januari 2020
De beste wensen.
Namens alle collega’s wensen we iedereen een gelukkig 2020 toe. Wij hopen dat 2020, een heel mooi
jaar mag worden en dat iedereens wensen mogen uitkomen. Een jaar dat we hele leuke dingen gaan
doen met de kinderen en het team. Waarin we ervoor zorgen dat we weer een hele gezellige dagen
samen gaan meemaken.
Wist je dat?
-

-

Wij een 2 nieuwe kindjes op de BSO hebben? Hun namen zijn Jhayoni en Jealany, en zij
hebben inmiddels hun plekje op de BSO gevonden.
Wij afscheid hebben genomen van Shania. Haar moeder is in blijde verwachting van een
tweeling. Wij hopen Shania snel weer terug te zien op de BSO, als zij genoeg geknuffeld heeft
met mama en haar 2 nieuwe broertjes of zusjes.
Juf Harika is met verlof, zij komt in de zomer weer werken! Tot die tijd kan ze nog eventjes
genieten van de zwangerschap, en haar dochtertje.

Luizen zakken en de gekleurde tafel op de groep
De BSO leidsters, hebben de luizenzakken aangepast. De kinderen hebben allemaal een nieuwe
luizenzak. Als de kinderen in de ochtend en middag naar de BSO komen, doen zij hun jas en de tas in
de luizenzak. Zo is de gang weer netjes en overzichtelijk.
Verjaardag
Izaro is jarig geweest, hij heeft zijn verjaardag niet op de BSO gevierd. Wel heeft hij een leuk cadeautje
gekregen namens BSO Batavier. Wij wensen hem een fijne verjaardag!
Staking basisscholen:
De basisscholen gingen op 30-01-2020 en op 31-01-2020 staken.
De kinderen mochten op de staking dagen gewoon naar de BSO Komen.
De kinderen hebben 2 leuke dagen gehad, we hebben lekker geknutseld en lekker genoten van het
droog weer buiten.
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Februari 2020
Wist je dat ?
-

Wij op de BSO Pasen gaan vieren. De briefjes aan ouders zijn uitgedeeld, dat zij wat lekkers
mogen meenemen voor de lunch. De paaslunch zal plaats vinden op maandag 9 Maart op
BSO Batavier.

Voorjaarsvakantie
Thema
‘Het weer
bevorderen van persoonlijke competenties’
Wij hebben
hele leuke activiteiten gedaan op de BSO. Als eerst hebben we de gang versierd
met leuke Paasdecoraties. Het ziet er heel gezellig uit, we krijgen er lentekriebels van! Samen met
Juf Tenzile, hebben we een leuke knutselactiviteit gemaakt.
Wij hebben een paasei en een paashaas versierd met verschillende kleuren crêpepapier.
Dit hebben we met kleine stukjes propjes vol geplakt. Veel kinderen waren verbaast, dat ze
zelfstandig een propje konden maken. In het begin leek het lastig te zijn, maar ze hebben het toch
zelf alleen geprobeerd. Wij waren lekker bezig met onze fijne motoriek. Juf Maaike heeft de
voordeur versierd. Zij heeft een Paashaas getekend en ook geverfd. Lekker gezellig sfeertje in de
gang van onze BSO . Juf Diala heeft voor ons gekookt. Dit was heel lekker! Als afsluiting van onze
vakantie hebben we ook uitstapjes gedaan samen.
Valentijnsdag.
De kinderen hebben leuke activiteit voor de Valentijnsdag gemaakt. De kinderen mochten op de
poster, hun eigen wens opschrijven. Daarop zagen we dat elk kind, iets liefs mocht op schrijven
voor hun Valentijn. We hebben leuke hartjes uitgeknipt en elke kind schreef op hun hartje een
wens. Dit was erg leuk om te zien. De ouders hebben een foto van het wenshartje’ van hun kind
gemaakt. De kinderen hebben op de BSO koekjes gebakken. Dit mochten ze meegeven aan hun
ouders.
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Maart 2020

Wist je dat?
Het is bijna zomertijd. De klok word vooruit gezet. De lente en de zomer zijn heerlijk! Eindelijk
weer tijd voor terrasjes en lang tafelen bij zonsondergang. Maar wanneer eindigt de wintertijd en
gaat de zomertijd in? Moet de klok nou vooruit of achteruit? Pak uw agenda er maar bij: in de
nacht van zaterdag 28 maart op zondag 29 maart gaat zomertijd 2020 in. Tijdstip: 2:00 uur. Niet
vergeten te noteren: de klok gaat een uur vóór uit! Dit betekent dat u die nacht een uurtje
minder kan slapen. Gelukkig krijgen we er een hoop extra daglicht voor terug! Heeft u moeite om
te onthouden of de klok vooruit of achteruit gaat? Ezelsbruggetje zomertijd 2020: “In het
voorjaar gaat de klok een uur VOOR uit.’’
- We hebben de verjaardag van Juf Diala gevierd op de BSO. We hebben een hele gezellige dag
gehad. Dit was heel leuk!
Terugblik
Op de BSO hebben we lekker in de voorjaarsvakantie Smoothies gemaakt en lekker opgedronken.
Dit vonden wij heel leuk en leerzaam om samen met juf Tenzile te maken. Ook gingen we in de
voorjaarsvakantie bowlen. De andere BSO ( Kinderparadijs) is met ons mee gegaan. Dit vonden
wij heel gezellig!
Verjaardagen:
Wij willen Emanuel en Kyra feliciteren met hun verjaardag! Wij hopen dat jullie toch nog een
leuke dag hebben gehad.
Foto’s
Wij hebben leuke foto’s, van elke activiteit die we gedaan hebben op de BSO of tijdens een
uitstapje. Dit hangen we op de gang bij de BSO, zodat de kinderen en de ouders het kunnen zien.
Dit is voor ouders en de kinderen erg leuk om terug te zien wat voor leuks we allemaal hebben
gedaan als een mooie herinnering! Kom jij ook eens een kijkje nemen bij onze mooie foto’s?

Pasen
Wij hebben op de BSO, Pasen gevierd. De lunch was eerder al gepland, omdat wij gewoon het
erg gezellig vonden om het wat eerder te gaan vieren. Elk kind mocht wat lekkers meenemen,
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Wist je dat?
-

Juf Harika op 14 maart is bevallen van een gezonde dochter, genaamd Aaliyah.
Alles gaat goed met moeder en kind.
Wij voor de noodopvang tijdelijk in Capelle opvang bieden, vanwege het corona
virus. Wij spelen hier nu vanaf 17 maart, maar gelukkig mogen we vanaf 11 mei
weer op onze eigen locatie spelen!

Terugblik:
De afgelopen weken hebben wij gezellig samen gespeeld met de kinderen van onze
locatie in Capelle. We hebben heel veel gespeeld, maar natuurlijk ook met onze broertjes
en zusjes geknuffeld.
Corona tijden:
Omdat we samen zijn gevoegd met de BSO in Capelle, zijn de juffen ook heel hard bezig
met de voorbereidingen voor wanneer wij de deuren weer mogen openen, met knutsels
bedenken en voorbeelden maken, maar ook met het zomerfeest! Wij hopen deze ideeën
snel met jullie te kunnen delen! Ook word onze eigen locatie helemaal grondig schoon
gemaakt.
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April 2020
Wist je dat?
Juf Harika komt helaas niet meer terug bij ons op de BSO. Zij zal voorlopig de
komende tijd extra veel genieten van haar dochtertje, maar wat vinden wij het jammer en
wat zullen we haar missen!
Luizen zakken en de gekleurde tafel op de groep
De BSO leidsters, hebben de luizenzakken aangepast. De kinderen hebben allemaal een
nieuwe luizenzak. Als de kinderen in de ochtend en middag naar de BSO komen, doen zij hun
jas en de tas in de luizenzak. Zo is de gang weer netjes en overzichtelijk.
Verjaardag
Aprylle en Asiya, nog van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag! Wij hopen dat jullie een
leuke dag hebben gehad, met jullie familie!
Heropening basisscholen:
Gelukkig gaan de scholen bijna weer open, en kunnen de kinderen eindelijk hun vriendjes en
vriendinnetjes van school weer groeten, en met ze spelen! Wat zullen de kinderen hier veel
zin in hebben. Wij zijn benieuwd hoe het gaat! Maar hebben er zin in om jullie allemaal weer
gezellig op de BSO terug te zien.
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De motorische ontwikkeling bij de BSO

De motorische ontwikkeling heeft betrekking op het bewegen en is onderverdeeld in de groveen fijne motoriek. De grove motoriek heeft te maken met de grote lichamelijke bewegingen
zoals, springen, dansen en balanceren. De fijne motoriek heeft te maken met kleine bewegingen
zoals, schrijven, spreken, knippen en oog-handcoördinatie.
Iedere donderdag gaan de kinderen sporten in de gymzaal van OBS West. Er worden
verschillende spelletjes bedacht waar de kinderen mee aan de slag kunnen. Door de
bewegingsactiviteiten wordt de grove motoriek gestimuleerd.
Daarnaast hebben de kinderen mogelijkheid om te knutselen en te tekenen met verschillende
materialen. Hiermee worden de fijne motoriek én de creatieve ontwikkeling gestimuleerd.
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Een lekker recept voor thuis
Koekiemonster toetje

Ingrediënten
Voor 4 toetjes:
250 g mascarpone
250 ml verse slagroom
2 el suiker
een paar druppels blauwe kleurstof
een pak chocoladekoekjes (of chocoladecake)
8 marshmallows
chocolade-decoratiestift
Klop de slagroom samen met 2 el suiker stijf en meng met een spatel de mascarpone hierdoor.
Voeg een paar druppels blauwe kleurstof toe aan dit mengsel en roer goed door.
Pak 4 glaasjes. Doe in elk glaasje een laag van het blauwe mengsel. Verkruimel de
chocoladekoekjes/chocoladecake en leg een royale laag van de stukjes koek/cake in ieder glas.
Schep hier bovenop weer een laagje van het mascarpone-slagroommengsel.
Leg twee marshmallows op ieder glaasje, dit worden de ogen. Zet met een chocoladedecoratiestift een ronde stip op iedere marshmallow.

