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Beste ouders van BSO Lotus, 
We informeren jullie van af nu weer in onze nieuwsbrief over allerlei zaken. Lees hieronder nieuws over 
ons personeel, telefoongebruik, verzoek medewerking vakantie en verslag van de voorjaarsvakantie ( 
door corona nog niet verstuurd). 

Personeel 
Katja maakt het naar omstandigheden goed; ze komt 2 keer per week een uurtje of 2 langs en bouwt zo 
langzaam haar werkzaamheden op. We houden jullie van de voortgang op de hoogte. Haar diensten 
worden nu overgenomen door invallers zoals Gerty, Laura en Liselotte ( zie heronder). Maar ook Sanne 
werkt wat meer. 
Kort voor de corona maatregelen hebben een nieuwe invaller erbij en dat is ook een ouder van school, 
Liselotte Koper. Ze werkt al af en toe bij ons, maar nu officieel. Van harte welkom! 

Mijn naam is Liselotte Koper en ik zal vanaf 13 maart 2020 op de BSO Lotus 
gaan werken als pedagogisch invalkracht. Heel blij ben ik met deze welkome 
en antroposofische werkplek. Het is als thuiskomen daar ik zelf 12 jaar op de 
Vrijeschool in Almere en het GGC te Amsterdam heb gezeten. Door die 
inspirerende omgeving van kleurrijke vormgeving, natuurlijke materialen en 
creativiteit heb ik daarna gekozen voor een opleiding tot docent beeldende 
vorming die ik met succes heb mogen afronden. Na enige tijd als freelancer 
voor groepen leerlingen en volwassenen les te hebben gegeven ben ik via mijn 
vriend in het theater en circusleven terechtgekomen als artieste. 
Met de komst van onze dochter (nu kleuter op deze locatie van de Geert 
Groote School), begon het verlangen weer te groeien een bijdrage te willen leveren aan de ontwikkeling 
van jonge kinderen. Bij BSO Lotus wil ik hen dan ook in geborgenheid uitnodigen tot creativiteit om zo 
het 'eigen zijn' te ontdekken en daarin te bloeien. 

Telefoongebruik 

We merken dat het telefoongebruik van ouders op de gangen weer toeneemt. Dit willen we graag 
beperken en daarom is er in de gangen een telefoonloze ruimte zodat we én geen last hebben van 
bellende en appende ouders én dat kinderen en medewerkers onverdeelde aandacht krijgen. 
Graag verzoekt het team om als jullie binnenkomen de telefoon achterwege te laten in tas of jas op de 
gang.  
 

Verzoek om medewerking vakanties 
Graag vragen we jullie om mee te werken met de organisatie van de vakanties. Willen jullie alsjeblieft 
op tijd doorgeven, of jullie kinderen in de vakantie naar Lotus komen? Het is belangrijk voor ons (ivm 
de activiteitenplanning), maar ook voor jullie, als jullie een dagje willen ruilen of een extra dag jullie 
kinderen laten komen. 

En nog een verzoek: in de vakantie gaan we om 10.00 met de kinderen aan tafel. Voor die tijd, en 
uiterlijk om 9.30, willen we graag weten, of de kinderen, die op de lijst staan, werkelijk naar de bso 
komen. En, natuurlijk, aan tafel willen we liever niet gestoord worden! 



 
Verslag van de voorjaarsvakantie 

Dinsdag in de krokusvakantie was misschien de 
drukste en de gezelligste dag geweest: in de ochtend 
kwam onze yoga juf, moeder van Lucas, met een 
nieuw programma. Zoals altijd, was die met veel 
enthousiasme ontvangen. Ook de reuzegrote, samen 
gemaakte tekening was indrukwekkend! 
En daarna gingen we met een groep kleuters zeepjes 
maken. Altijd een magisch moment, als je de 
kleuren mengt en geuren toevoegt en de substantie 

voor je ogen ziet veranderen, van vloeibaar naar steeds harder. En wat is het wonderlijk en fijn altijd, als 
het zeepje klaar is en uit het vormpje komt, die gladde mooie doorzichtige oppervlakte te voelen met je 
vinger! En dat het ook nog een echte zeep is, waarmee je handen kan wassen… 

Op lotus 1 is er ook yoga gedaan en sushi gemaakt. Daarna hebben we in 
de gymzaal een balspel gedaan. Toen was al alweer tijd voor de lunch. In 
de middag hebben we lekker buiten gespeeld. Hier ontstond een spel in de 
zandbak waarbij er huisjes gebouwd werden. Toen iedereen weer naar 
binnen wilde hebben we daar nog even spelletjes gespeeld. 
 
 
Op woensdag waren we met folie-
kunst bezig. Kinderen hadden 

prachtige glas-in-lood werken gemaakt! 
En donderdag was er een dag van vuur! We hadden een vuurtje 
buiten gemaakt en vegetarische worstjes en broodjes erop 
gebakken. De rest is op de foto’s te zien! 
Vrijdag zijn we samen met L2 naar de speeltuin gewandeld; 
gelukkig liet het zonnetje zich even zien. Hier hebben we even 
gerend, geklommen en zijn we van de glijbaan gegaan. Toen zijn 
we terug gewandeld om bij terugkomst onze boterhammen op te 
eten. 
Bij Lotus 1 hebben we toen een kasteel gebouwd met de blokken, 
met de Lego gespeeld en armbandjes geknoopt. Aan het einde van de middag zijn we nog even de 
gymzaal in gegaan.  
 
 

 
 

 
Hartelijke zomergroeten! 

 
Team BSO Lotus 

Elena, Mani, Katja, Sanne, Gerty, Laura, Lieselotte en Barbara 


