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Beste ouders van BSO Lotus,
In deze nieuwsbrief de nieuwe prijzen 2020, personeel, verantwoordelijkheid voor kleding kinderen, een
verslag van de herfstvakantie en sintrecyclemarkt.
Personeel
Naast dat we Gerty als invaller hebben mogen verwelkomen, Mani meer is gaan werken, hebben we ook
weer afscheid genomen van Julia die vast bij ons zou gaan werken als invaller.
We zijn compleet met vast personeel maar nog altijd op zoek naar vaste invallers.
Verantwoordelijkheid voor spullen van kinderen
“At the end of the day, your feet should be dirty, your hair messy and your eyes sparkling”, Shanti

BSO Lotus zorgt voor vieze voetjes en sprankelende oogjes, maar stelt zich niet verantwoordelijk voor
de kleding van de kinderen, die tijdens het spelen vies kan worden of stukgaat. Tevens willen we
nogmaals benadrukken dat wij ook geen verantwoordelijkheid dragen voor het zoekraken van kleding,
spulletjes en meegenomen speelgoed.
Nieuwe prijzen 2020
Met ingang van januari 2020 gaat onze prijs met 4% omhoog. De nieuwe prijzen zijn voor het BSOvakantiepakket naar 7,70 euro per uur en het schoolwekenpakket gaat naar 7,77 euro per uur.
De te verwachten kinderopvangtoeslag 2020: BSO euro 7,02
Debicare gaat jullie persoonlijk informeren met prijsoverzicht.
Verslag van herfstvakantie
In de vakantie zijn we weer creatief bezig geweest naast de yoga waarover
hieronder een verslag staat werden er schatkistjes gemaakt met mooie
resultaten.
We hebben tasjes versierd, met echte textielverf, stempels en sjablonen.
Ze zijn prachtig geworden! En op vrijdag schatdoosjes gemaakt.

Op donderdag was er bij de kleuters een pannenkoeken
café geopend. Maar eerst moesten ze natuurlijk even
oefenen, hoe je een klant, of een ober, of een bakker moet
zijn! En dat deden ze, onder de leiding van Gerty, met
veel plezier, talent en interesse.
Het was een genot om te zien hoe beleefd en behulpzaam
de obers waren, hoe vriendelijk en inventief de bakkers
en hoe netjes en goedgemanierd de klanten! Er was wel
regelmatig vergeten om te betalen, maar eindelijk kwam
het helemaal goed!
En (omdat de vakantiedagen lekker lange dagen zijn)
hadden we nog geknutseld en vrolijke spinnetjes
gemaakt. Gelukkig was het weer mooi, en kinderen
konden lekker lang buiten spelen!
We begonnen de dag met maken van tekeningen. Daarna
zijn we cupcakes gaan bakken. In de gymzaal hebben we
gesport (vooral voetballen hebben we gedaan). Ook
hebben we met de Lego gespeeld en de Kapla gebouwd.
In de middag zijn we buiten gaan spelen.
Voordat iedereen naar huis ging hebben we de
zelfgebakken cakejes opgegeten.
Verder hebben we lekker buiten gespeeld en tekeningen
gemaakt.

Hieronder het verslag van Julia, moeder van Lucas Otto, die in de vakantie kinderyoga deed met de
BSO kinderen:
Op maandag en dinsdag hebben de kinderen aan kinderyoga gedaan, met Julia een moeder van school
die kinderyoga geeft. De maandag groep van Lotus 1 heeft maandag een indianen avontuur beleefd, op
dinsdag is Lotus 2 op avontuur gegaan aan de hand van het boek De Paraplu.
Indianen avontuur
We begonnen met een indianengroet en een goede opwarming. Daarna
hebben we elkaar een trommel massage gegeven. Toen we
indianenstrepen op onze wangen hadden gezet waren we klaar om een
rondje mee te vliegen met een adelaar en zijn we daarna op jacht gegaan
met onze pijl en boog. We hebben ook nog ons eigen krachtdier
uitgezocht en aan elkaar uitgebeeld. Tijdens het bespreken van de kracht
('ik ben een haai en ik ga recht op mijn doel af' - 'ik ben een zwaan en ik
vind mezelf mooi') kwam aan bod dat sommige krachtdieren echt al bij
ons passen, of dat we juist wat van de eigenschap van ons krachtdier
kunnen leren. We hebben ons nog laten besluipen en als laatste hebben
we bij het kampvuur gezeten en gemediteerd op iets dat we zouden
willen loslaten en iets dat we willen verwelkomen. Dat hebben we nog
verwerkt in een tekening.
Paraplu avontuur
In het boek ‘De Paraplu’ vindt een hondje een
paraplu en vliegt daarmee de wereld rond in een
herfststorm. Na de opwarming vlogen we met
hond mee de lucht in. We hebben over de wolken
gelopen, en bedacht hoe het voelt om op andere
oppervlakten (ijs, steentjes) te lopen. We hebben
gelopen als een giraffe en gebruld als een leeuw
op de Afrikaanse savanne, we hebben onze eigen
parapluutjes weggeblazen om Hond te redden van
de krokodillen. Vervolgens kwamen we in zee
terecht bij de haaien en dolfijnen. In zee hebben
we ook even uitgerust als een zeester. Daarna
werden we in de jungle beschoten door woeste
krijgers met hun pijl en boog. Daar hebben we
ook het herfststorm spel gespeeld, waar de ene
helft van de groep bomen waren en de andere
helft de wind. Toen kwamen we in een besneeuwde wereld terecht en ontmoetten we de zeehond, de

sneeuwhaas en de ijsbeer. Als eindontspanning hebben we op onze matjes gelegen en uitgerust. We
stelden ons voor hoe het zou zijn als wij zelf over de wereld zouden vliegen met een paraplu. Dat
hebben we vervolgens getekend en met elkaar gedeeld.
Het waren twee heel mooie ochtenden! Ik heb met heel veel plezier les gegeven aan de kinderen en de
kinderen genoten zichtbaar van de avonturen.
SINTRECYCLEMARKT
Woensdag aanstaande 13 nov GGS1+2, Locatie ggs2 Fred Roeskestraat: Struin door je kasten, door het
speelgoed en boeken en kom aanstaande woensdagavond gezellig en je zult er veel prachtigs vinden
voor je kind van de Sint. Vanaf 18.30 uur inbreng van goed verantwoord speelgoed (geen plastic dat
snel stuk gaat etc), boekjes en wolletjes, waarna we om 19.00 uur open gaan. Later komen kan
natuurlijk ook. De kraampjes worden steeds weer aangevuld met nieuw ingebracht goed! Ook zijn er
enkele gezellige schoencadeaukraampjes van De houtwinkel, Cindy Wollige Wereld De gelukskraam.
En natuurlijk uit ons eigen huis de inpakpieten en Sintcafé met gluhwein en lekkers uit de zesde klassen
gebakken (€€cash). Het vuurtje zal buiten branden. Neem vooral ook gezellig al je vriendinnen mee!
Nardy Winter (organisator)
Hartelijke groeten,
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