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Beste ouders van BSO Lotus,
Hierbij het nieuwste protocol kinderopvang & Covid 19, informatie over personeel en een klein beeld
verslag van onze herfstvakantie.
Personeel
Katja maakt het steeds beter, maar heling en weer terug naar de werkplek duren toch wat langer dan
aanvankelijk ingeschat; ze komt wel al een tijdje 2 keer per week een uurtje of 2 of meer langs en bouwt
zo langzaam haar werkzaamheden op. We houden jullie van de voortgang op de hoogte.
Gelukkig is onze medewerkster weer hersteld van Covid 19 en heeft dit bij onze medewerkers niet
geleid tot meer ziekmeldingen.
Sanne gaat dit jaar verhuizen naar Almere en blijft bij ons werken maar wel een dagje minder.
Covid 19
Jullie kinderen zijn allen weer welkom nu het risico op besmetting van onze medewerker is verstreken.
Wel blijven we alert natuurlijk en vragen jullie echt goed te kijken hoe ziek het kind is.
Zoals in de vorige brief gezegd; BSO Lotus is kwetsbaar en er is beperkt inval beschikbaar.

Hartelijk dank voor de medewerking.
Verslag van de herfstvakantie

Wat een fijne en mooie week!
Ik heb nog nooit zo’n creatieve vakantie meegemaakt! Elke dag
maakten kinderen iets moois, soms wel twee of drie keer per dag!
Het was goed weer (beter dan verwacht!) en je kon lekker buiten knutselen. De mooiste creaties gaan
altijd naar huis, dus ik moest snel zijn om de foto’s te nemen. Het is altijd heel fijn om te zien, hoeveel
plezier kinderen hebben in creatief werken. En wat voor prachtige dingen ze maken, geïnspireerd door
de herfstbladeren! Het leek dat ze eindeloos konden experimenteren met in elkaar vloeiende kleuren. En
nu weten we dat je ecoline vlekken van je vingers met melk kan afhalen! Maar het hoefde ook niet, want

gekleurde vingers horen nou eenmaal bij kleuren…en het komt vanzelf goed!

Maandag hebben we ons vermaakt in de gymzaal. Tikspelletjes, balpelletjes en Twister. Ondertussen is
er ook met de kapla gebouwd. Katja kwam langs dus dat was natuurlijk weer heel gezellig.
Daarna zijn we buiten geweest om even een frisse neus te halen en
lekker te spelen. Toen was het tijd om spelletjes te doen binnen en
een hut te bouwen.
Vrijdag hebben we na het ontbijt een lekkere cake met appel erin
gemaakt. Terwijl de geur hiervan de keuken vulde hebben we zitten
tekenen en een dierentuin gemaakt van de kapla. Na de lunch en het
buiten spelen hebben we heerlijk zitten smullen van ons eigen
baksel.
Het weer was zonnig die dag dus daarna zijn weer lekker buiten
verder gaan spelen.
Vriendelijke herfstgroeten
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