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Studiedag Baloe
gesloten
Versieravond
sinterklaas

Lindsey zal op maandag, dinsdag en vrijdag
(en indien gewenst ook op donderdag of
vrijdag) gaan werken.
Tweede aankondiging studiedag Baloe:
Op vrijdag 16 november is onze jaarlijkse
studiedag. Baloe zal dan gesloten zijn.
Wij gaan onder andere een herhalings EHBO
en BHV training volgen. Deze datum staat ook
in onze jaarkalender vermeld.
BSO Geel gaat verhuizen.
Maandag 3 september zal de nieuwe locatie
van de gele groep van de BSO opengaan. Zij

Fotoalbum website:

gaan verhuizen naar het andere gebouw van

In overleg met het team en de oudercommissie
hebben wij besloten om wel foto’s van de
kinderen tijdens de activiteiten op Baloe te
blijven maken. De afgelopen maanden is er
veel vraag naar geweest. De foto’s zijn
voortaan te bekijken via een link die in de mail
met de nieuwsbrief staat. Deze link zal 1
maand werkzaam zijn. Daarna zijn de foto’s
niet meer te zien of te downloaden.

de Vuurvogel aan het Ravelplantsoen 5. Als je

Wij maken natuurlijk alleen foto’s van de
kinderen,waarvan de ouders toestemming
hebben gegeven bij de intake. Mocht deze
manier van het inzien van de foto’s een reden
zijn om de toestemming te wijzigen kun je per
mail een nieuw toestemmingsformulier
vragen.
Via de link die is meegezonden met deze
nieuwsbrief kun je foto’s zien van mei t/m half
augustus. Ook de foto’s van de opa en oma
week staan hierbij.
Nieuwe collega:
Maandag 3 september begint Josina bij Baloe.
Zij zal op dinsdag,woensdag en donderdag (en
indien gewenst ook op maandag of vrijdag) op
de Rode groep werken.

een keer een kijkje wilt nemen bij deze groep
ben je van harte welkom in de eerste week
tussen 15:30 uur en 16:30 uur.
Dit geldt ook voor kinderen die nog niet bij
onze BSO spelen. Dus nodig gerust
vriendjes/vriendinnetjes en buurtkinderen uit.
Baloe loopt voor het MS fonds.

Op 9 september gaat team Baloe meedoen aan de
MSMotion. Dit is een hardloopevenement om
geld op te halen voor het MS fonds.
Ons team bestaat uit:
Meinze Hobo
Willeke Hobo
Mike Hobo
Petroeska Hobo
Roxanna van Aurich
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Op deze manier probeert Baloe een steentje bij
te dragen om deze vervelende ziekte de wereld
uit te krijgen.
Zouden jullie Baloe willen steunen door te
sponsoren. Dit kan via onderstaande link.
Alvast Bedankt!
https://www.msmotion.nl/team/baloe
Mochten jullie vragen hebben over deze
nieuwsbrief hoor ik het graag.
Groet Willeke

