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Beste ouders van BSO Lotus,
Allereerst nog een mooi, gezond en levendig nieuwjaar gewenst!
De dagen worden weer langzaam langer en met de viering van Maria Lichtmis op 2 februari brengen we
het laatste licht van binnen naar buiten. Begin van een nieuw begin, een nieuw leven.
In deze nieuwsbrief verslag van de kerstvakantie, nieuwe invalkracht erbij, stakingsdagen school en
geen lood in onze leidingen.
Personeel
We hebben een nieuwe invalster aangenomen Maaike Bavelaar en zij stelt zich hieronder voor. Zij komt
voorlopig in plaats van Mani werken op de dinsdag en wanneer nodig. Tevens hebben we op maandag
en donderdag een nieuwe stagiair Joseph. Hij loopt stage bij ons tot en met dit schooljaar.
Ook hij stelt zich voor.
Mijn naam is Maaike Bavelaar. Vanaf 21-01-2020 zal ik op de lotus 1 en de
lotus 2 gaan werken als invalkracht. Heel blij ben ik met deze nieuwe
werkplek. Bijna 2 jaar ben ik weggeweest uit de antroposofische kinderopvang
en het voelt als thuiskomen.
Ik heb het gemist. De kleuren, de mooie tekeningen, de collegiale
samenwerking, de liefdevolle aandacht voor de kinderen en natuurlijk de
kinderen zelf.
Ik woon met mijn man en onze jongste zoon Tijn van 22 in Weesp en mijn
oudste zoon Kick van 25 woont en werkt in Amsterdam. Thuis heb ik een Atelier waar ik teken en
schilder en waar de deur altijd open staat voor de kinderen uit de buurt om te komen schilderen en
tekenen. Ik heb een opleiding gevolgd tot kunstzinnig counselen en begeleid af en toe ouders en
kinderen in mijn atelierpraktijk.
Ik verheug me erop de kinderen te leren kennen en om jullie als ouders te
mogen ontmoeten.
Mijn naam is Joseph Kayee, ik ben 26 jaar en ik ben geboren in West Afrika
(Liberia). Samen met mij moeder, 2 zusjes en 1 broertje zijn we gevlucht naar
Nederland in 2006 en sindsdien wonen we in Utrecht.
Sinds vorig school jaar volg ik de opleiding gespecialiseerd pedagogisch
medewerker op de ROC van AMSTERDAM, ik ben 2 middagen op BSO
Lotus te vinden en woensdag ga ik naar school.
Verder hou ik van sport en voetbal ik zelf ook, daarnaast ben ik coach en
trainer.
Stakingsdagen onderwijs
Op 30 en 31 januari staakt het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Dat doen zij
voor de leerlingen, voor het onderwijs en de toekomst van ons land. Doel is het realiseren van minder
werkdruk, voldoende collega’s en een fatsoenlijk salaris. Kinderopvang en BSO Lotus kampen ook met
de krapte van aanbod van personeel en is daarom solidair met de staking.
We zijn geopend op die dagen vanaf 13.00 uur. Geef graag door of uw kind(eren) komen!

Verslag van kerstvakantie
23 december zaten we al helemaal in een stille bijzondere sfeer voor
kerst. Ontbijten met een kerstbroodje en kaars verlichting. Daarna yoga,
thema kerst. We stuurden lichtjes naar dierbaren die het een beetje extra
konden gebruiken deze tijd en stuurden een wens naar de sterren.
In de middag hebben we kaarsen versierd.
Op 23 december hebben we ook Kerstkoekjes gebakken en versierd.
Zoals altijd, namen de kinderen ruim de tijd om deeg te kneden en er
kwamen de meest wonderlijke koekfiguren uit. Ze werden ook prachtig
versierd, met witte en chocolade glazuur en mooie eetbare pareltjes. En,
helemaal in de stemming van de Kerst, deelden de kinderen koekjes met
de vrienden, die niet mee hadden gedaan met bakken.
Op 2 januari gingen we weer open. Er waren weinig kinderen, maar
dat gaf juist de ruimte voor een wetenschappelijk experiment:
samen hadden we een lava-lamp gemaakt. Het was fascinerend, om
te zien hoe de gekleurde bubbeltjes ontstonden en omhoog
zweefden in de fles. De kinderen werkten heel netjes, en waren vol
nieuwsgierigheid: en als je nog een stukje bruisend vitaminetabletje
erbij gooit? En als je nog een (voedselstof)kleurtje toevoegt? En als
je je plastic flesje gaat schudden? Wat gebeurt er dan?
Op sommige vragen weten we het antwoord al, en voor de rest…
Doen we het nog een keer!
In januari hebben we bij gekletst over de vakantie tijdens het
ontbijt. Bij de lunch hebben we eieren gebakken. En in de gymzaal
hebben we gesport, verstillende tik en balspelletjes waren daarbij
favoriet. Verder hebben we buiten gespeeld, getekend en
kaartspelletjes gedaan.

Hartelijke groeten,
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