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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
onze zomervakantie, personeel, een paar noodzakelijke zaken en de nieuwe jaarplanning
Personeel
Katja maakt het naar omstandigheden nog steeds 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 en hopen
volgende keer te melden dat ze weer helemaal terug is.
Korte opvang; pakket A
We merken dat niet alle ouders hun kind op tijd komen halen. De eindtijd is 14.45 voor deze korte
opvang en jullie dienen daarvoor de kinderen te hebben opgehaald.
Dus eerst bij ons voordat je kind van school gaat halen.
Op deze manier zijn we beschikbaar voor de kinderen die om 14.45 uur uit zijn.
Hartelijk dank voor de medewerking.
Verslag van de zomervakantie
Deze zomervakantie, was erg warm, dus zochten we veel verkoeling met water badjes, chillen in de
schaduw, huisjes voor lieveheersbeestjes maken. En in de middag wanneer het te warm buiten werd
deden we toneelstukjes, schilderen en lekker spelen. Op donderdag kregen we weer yoga, net of we in
India waren met deze tropische temperaturen ;-)

Deze vakantie hebben we bij Lotus 1 veel huizen gebouwd met de Lego en hiermee gespeeld. Hiermee
hebben de kinderen veel plezier gehad. Met het warme weer hebben we genoten van een ijsje. Toen de
waterkraan open ging buiten was het natuurlijk grote lol, dus hebben we met water gespeeld. Dat was
heerlijk met die warme dagen.

Daarna hebben we tijdens de lunch gesmuld van een gebakken eitje. Daar waren
we wel aan toe na het buiten spelen.
In de gymzaal hebben we met Lotus 1 bunkertrefbal en iemand-is-hemniemand-is-hem gedaan. Op andere dagen waren de bordspelletjes zoals
monopolie, schaken en levensweg populair. Hiermee hebben de kinderen zich
uren kunnen vermaken. En tussendoor ook nog even buiten geweest om van het
mooie weer te genieten. Om even uit te rusten en af te koelen na het buiten
spelen zijn we binnen gaan spelen met de Kapla, een boekje lezen of een
tekening maken.
Vakantie geeft je altijd ruimte om leuke dingen
te doen, anders dan normaal: projecten die meer
tijd nodig hebben maar dan ook een mooi resultaat opleveren. Kijk
bijvoorbeeld naar die prachtige suncatchers die de groep van grotere
kinderen van oude CD’s heeft gemaakt (het was een recycle project).
En wat konden ze goed geconcentreerd eraan werken!
Maar de kleintjes waren ook goed bezig, ze maakte mooie klei sieraden
met de afdrukken van planten, en beschilderden die later met de meest
onverwachte kleuren. Ik was er jaloers op.
En als jullie willen weten, hoe je een kleutercake maakt, hier een
gebruiksaanwijzing: zet alle kleuters op tafel en laat ze allemaal om de
beurt roeren! Het was trouwens heel lekker.
En wisten jullie, dat je ook met zeepbellen kan schilderen?

Maatregelen en contact nav Corona
Ook na de zomervakantie hanteren we dezelfde maatregelen als voor de vakantie.
Dat betekent dat ouders aan de deur kinderen komen halen. De overdracht is dat heel kort.
Jullie mogen bij vragen altijd bellen of mailen op maandag- en donderdagochtend van 10-12 uur.
Voor korte termijn wijzigingen willen we jullie dringend verzoeken te bellen ipv te mailen aangezien we
de mail niet elke dag lezen.
Vriendelijke groeten en een fijn nieuw schooljaar gewenst!
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