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Voorwoord
Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt de nieuwsbrief van Kids Wonderworld
BSO de Batavier van de periode mei tot en met
augustus 2020. In de nieuwsbrief vindt u leuke
verhalen over wat de kinderen van BSO de
Batavier de afgelopen maanden hebben beleefd.
Op 11 mei 2020 mochten wij de deuren weer
openen voor al onze BSO kinderen. Wat was
iedereen blij om elkaar weer te zien. Sommige
kinderen moesten weer eventjes wennen aan het
feit dat zij weer naar de opvang mochten, door
onze lieve pedagogisch medewerkers voelden zij
zich al snel weer helemaal thuis! In augustus
hebben wij weer ons jaarlijkse zomerfeest gehad,
helaas moesten wij deze dit jaar anders indelen.
De kinderen (en de leidsters) hebben een leuk en
gezellig feest gehad! Wij hopen dat wij u volgend
jaar weer mogen verwelkomen op ons
zomerfeest.
Veel leesplezier!
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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Mei
Op 11 mei 2020 mochten wij de deuren van BSO de Batavier weer openen! In het begin
mochten wij alleen de kinderen opvangen op dagen dat zij ook naar school gingen. Al snel
mochten wij alle kinderen weer verwelkomen, eindelijk! Wat hadden wij de kinderen gemist,
en zij ons stiekem ook wel een beetje! De kinderen moesten elkaar op de hoogte brengen wat
zij de afgelopen weken allemaal gedaan hebben! Dit zorgde voor leuke en gezellige
gesprekken.
Hieronder is meer informatie te lezen over de berichtgeving die wij allen in mei hebben
vernomen via het nieuws.
Corona en scholen weer open:
Basisscholen en de kinderopvang gaan vanaf 11 mei open op een aangepaste manier.
Leerlingen krijgen ongeveer de helft van hun lestijd weer les op school, in kleinere groepen.
De andere helft van de tijd krijgen zij thuiswerk. De buitenschoolse opvang (BSO) volgt
hetzelfde regime als de basisscholen. Zij zijn alleen open voor en na schooltijden. Op dagen
dat kinderen naar school gaan, is de BSO voor hen beschikbaar. Op andere dagen niet. Dat
heeft het kabinet besloten op basis van adviezen van deskundigen, zoals medisch specialisten
en virologen. Dankzij de voorzichtige positieve ontwikkeling van het virus ontstaat er ruimte
binnen de huidige maatregelen om het onderwijs stapsgewijs op te starten.
Leerlingen terug naar school
Het stapsgewijs openen van de scholen helpt om weer onderwijs te geven in de klas. Zodat
alle kinderen weer volwaardig onderwijs krijgen. Ook helpt het om kwetsbare kinderen beter
in beeld te krijgen. Daarnaast vermindert dat voor een deel de druk bij ouders, waardoor zij
meer ruimte krijgen om beter (thuis) te werken. Het is aan scholen zelf hoe ze vanaf 11 mei
het onderwijs op hun school invullen, waarbij wordt uitgegaan van hele dagen onderwijs.
Scholen en BSO’s kijken met elkaar hoe de aansluiting tussen school en BSO zo goed mogelijk
gerealiseerd kan worden. Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel
beperkt zijn. Het is daarom voor kinderen niet nodig 1,5 meter afstand te houden onderling en
ten opzichte van volwassenen alleen wanneer mogelijk. Ouders en leerkrachten moeten
onderling wel afstand houden. De huidige hygiënevoorschriften, zoals geen handen schudden,
blijven van kracht. Volwassenen en kinderen met gezondheidsklachten of die behoren tot de
risicogroepen (boven de 70 jaar of met bepaalde onderliggende aandoeningen) komen niet
naar school. De effecten van het openen van de kinderopvang en scholen worden nauwkeurig
gemonitord. Pedagogische medewerkers en leraren krijgen als zij klachten hebben, net als in
de zorg, de mogelijkheid om zich laagdrempelig te laten testen op het virus.

Kids Wonderworld
Nieuwsbrief mei - augustus 2020

Juni
Wij hebben Saar haar verjaardag op de bso gevierd. Dit was erg gezellig. Saar kreeg van de
bso een cadeautje en natuurlijk mochten de kinderen ook wat lekkers. Wij hebben voor
haar gezongen en ook samen gedanst.
Zomervakantieplanning: De zomervakantie komt er bijna aan. Op de BSO is er al een
zomerprogramma gemaakt. Wij hebben allemaal leuke uitjes gepland zoals, naar de
Natuurspeeltuin de Speeldernis, picknicken in het park en naar Bungelland.
Maar eerst gaan wij lekker genieten van de zon en ook af en toe rusten in de filmkamer.
Met wat lekkere popcorn!
Wist je dat?
-

Wij nu ook een Game room hebben op de BSO?
Dat juf Marijke voor ons een PlayStation heeft meegenomen en dat wij deze mogen
lenen?
Wij extra waterspelletjes gespeeld hebben met allemaal gekleurde weerballonnen
en een waterpistool?
Wij ook zwemkleding mochten meenemen om te zwemmen op de BSO?
Wij ook waterijsjes eten omdat het lekker weer is?
Wij lekker mogen bakken met juf Diala op de bso?
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Juli
Structuur op de BSO
De kinderen hebben een leuk, nieuw bord op de groep. Op het bord hebben we allemaal
foto’s van de verschillende hoeken op de groep, met foto’s van de kinderen er op. De
kinderen mogen op het bord hun eigen speelhoek kiezen. Zo kunnen alle kinderen zien
wie, waar speelt. Aan het einde van de dag ruimen de kinderen de hoeken netjes op waar
zij hebben gespeeld.
De kinderen hebben een nieuwe juf op de groep. Juf Marijke, zij is er altijd op de dinsdag
middag en dinsdag ochtend. Juf Marijke is een sportieve juf. Samen met juf Marijke
spelen de kinderen vaak buiten en in de gym zaal. De kinderen zijn lekker actief en
ontwikkelen hun grove motoriek.
Extra hygiëne
Wij wassen onze handen extra, dit doen we twee aan twee. De juffen wachten voor de
deur van het toiletten. De kinderen gaan netjes in de rij wachten. We wassen onze
handen voor en na het eten. Ook na het buitenspelen en binnenkomst.
Wist je dat?
-

-

-

-

Juf Marisaura ook een nieuwe juf is? Zij werkt op woensdag en donderdag op de
BSO.
Juf Marisaura werkt daarnaast op maandag en dinsdag bij KDV Dribbel.
Wij op de BSO elke dag een nieuwe hulpkindje aanwijzen? Deze kinderen worden
door de juffen uitgekozen en helpen met bekers en borden uit te delen, opruimen
en vegen.
Wij af en toe een meisjes en jongens dag organiseren op de bso? De jongens
mogen dan voetballen en gamen en de meisjes krijgen nagellak. De juffen lakken
de nagels van de meiden. Lekker verwennen en relaxen.
Juf Tenzile soms de kinderen op de groep schminkt? De kinderen worden
omgetoverd tot echt prinsen, prinsessen of dieren!

Warm weer en het zomerfeest
Wij hebben weer zomervakantie, de kinderen zijn 6 weken vrij! Op BSO de Batavier
hebben de kinderen lekker in het zwembadje buiten gezwommen. De juffen hebben het
zwembad opgeblazen en met water gevuld. Ook hadden we leuke uitjes. En natuurlijk
mochten de kinderen lekker veel ijsjes eten.
Het zomerfeest wordt gevierd bij KDV dribbel. Clown Kim zal aanwezig zijn en ook een
groot springkussen. Dit zal in Augustus plaats vinden op Dribbel KDV.
Samen met Juf Tenzile, hebben we de gang versierd voor het thema zomer.
Wij vonden dat erg leuk om te doen.
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Augustus
De warmen dagen op de bso
De kinderen hebben veel water activiteiten uitgevoerd op de bso. Ze hebben een
waterballonen gevecht gehouden en ook lekker gezwommen in het zwembadje. Dit
vonden de kinderen erg leuk. En natuurlijk kregen wij extra drinken en een ijsje!
Complimentjes
Wij zijn op de bso bezig met complimentjes geven aan elkaar. Dit doen de kinderen
samen met de juffen. We zitten dan aan tafel en geven elke kind één voor één een leuk
en/of lief compliment.
Wist je dat?
-

-

-

Juf Diala voor ons lekkere dingen bakt en ook lekkere smoothies maakt?
Wij kiezen 2 kindjes uit die ons af en toe mogen helpen om boodschappen te
doen? Dit doen we tussendoor wanneer de andere kinderen bijvoorbeeld
buitenspelen met de andere juf.
Juf Tenzile voor ons een complimenten poster heeft gemaakt? De kinderen
zitten aan tafel en de juf kiest een kindje uit. Elke kind mag één voor één een
complimentje geven aan een ander kindje. Dit gaat zo door totdat alle kinderen
aan de beurt zijn geweest. Dit vonden de kinderen erg leuk en lief om te doen.
Aan het einde van het spel schrijft de juf de complimenten op een blaadje op.
Later worden de complimenten voorgelezen voor de groep. Dit vinden we erg
stoer van de kinderen!
Alle kinderen van de bso ontzettend goed hebben geholpen om al ons
speelgoed schoon te maken?
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Een lekker recept voor thuis

Pindakaas pannenkoekjes

•
•
•
•
•
•
•
•

Ingrediënten
2 bananen
3 eetlepels pindakaas
100 ml melk
2 eieren
50gr havermout
1 theelepel bakpoeder
Fijngehakte pinda’s (optioneel)
Bereidingswijze
•

•

Mix alles (behalve pinda’s) in een blender of keukenmachine door elkaar
tot een beslag. Je kut ook eventueel de banaan met een vork prakken en
met een garde mengen met de rest van de ingrediënten.
Verhit een beetje boter in een pan en schenk een beetje beslag hierin in 2
hoopjes (of 1 grote, of meerdere kleine). Laat aan de overkant wat
aanbakken en wacht met omdraaien tot er luchtballetjes aan de
bovenkant te zien zijn. Bak ook de andere kan nog 2 a 3 minuten. Schep
er op het laatst eventueel wat extra pindakaas op, deze gaat door de
warmte iets smelten. Maak het feestje compleet met wat fijngehakte
pinda’s.

