
                 nieuwsbrief juni 2019 
 
Baloe Kalender 

7 juni 2019 Anouk Jarig 
15 juni 2019 Lentefeest 
19 juni 2019 Tiffany jarig 
23 juni 2019 Lindsey jarig 
28 juni 2019 Bruiloft Anouk 

 

Lentefeest: 

Zaterdag 15 juni vieren wij ons jaarlijkse lente feest. 

Dit jaar staan alle activiteiten in het teken van 

sprookjes. Alle kinderen en ouders zijn van harte 

welkom. Je kunt tussen 10:30 uur en 13:30 uur 

langskomen op het plein van de BSO aan het 

Ravelplantsoen 5.(basisschool de Vuurvogel) 

 Je mag dus zelf kijken wanneer je komt.  

Wil je wel op de groep aangeven met hoeveel 

personen je komt. 

 
Ouderavond over grenzen stellen: 

Helaas hebben wij de geplande ouderavond van 8 

mei moeten afzeggen vanwege de geringe 

aanmeldingen. 

Naar aanleiding daarvan hebben wij veel mails 

gehad van ouders of wij deze ouderavond met het 

interessante onderwerp: “Grenzen stellen” toch nog 

op een andere datum willen organiseren. Wij 

hebben onze pedagogisch coach, die deels de 

presentatie op zich neemt ,bereid gevonden om op 

woensdag 9 oktober nog een keer bij ons de 

ouderavond te verzorgen van 20:00-22:00 uur. 

Graag hoor ik als reactie op deze mail of je bij deze 

ouderavond aanwezig wilt zijn. Schrijf de datum 

direct in je agenda. Natuurlijk begrijp ik dat er iets 

tussen kan komen. maar wij willen wel weten of er 

voldoende animo is.  

 

Kika Run: 

Op zondag 26 mei hebben wij met alle collega’s van 

Baloe en ruim 50 kinderen meegelopen met de KIKA 

Run.  

Het was echt hartstikke leuk en de kinderen hebben 

heel erg goed gelopen. 

Ook mogen we super trots zijn op het bedrag van   

€ 2250,00 dat we voor KIKA hebben opgehaald. 

Alle kinderen, ouders en sponsors heel erg bedankt. 

 
 

Opa en oma week. 

De opa en oma week was weer een groot succes. 

Wat hebben de opa’s en oma’s genoten van hun 

bezoek aan Baloe. 

Binnenkort wordt de link gestuurd waarmee alle 

foto’s van de afgelopen maand te zien zijn. 

 

GGD inspectie: 

Op 4 april heeft er weer een GGD inspectie 

plaatsgevonden bij het KDV en de BSO op de 

Operetteweg. Wij hebben weer een heel mooi 

rapport gekregen waar we met z’n allen trots op 

zijn. Het inspectierapport komt binnenkort op de 

site te staan. 

 

Hoera geslaagd: 

Anja (van de Oranje groep) is geslaagd voor haar 

certificaat gespecialiseerd babyleidster. 

Tijdens deze training is zij nog dieper in gegaan op 

de ontwikkeling van baby’s en hoe zij daar tijdens 

het werk op de babygroep op in kan spelen. In de 

toekomst zullen ook de andere babyleidsters deze 

training gaan volgen. 

 

Laatste stage dag Ilja en Rahina, 

Donderdag 27 juni zullen de stagiaires Ilja en Rahina 

afscheid nemen van Baloe. 

Zij hebben het afgelopen jaar veel geleerd. Wij 

wensen hen veel succes bij het vervolg van hun 

opleiding. 

 

Juf Anouk gaat trouwen: 

Anouk (van de BSO) gaat op vrijdag 28 juni trouwen. 

Wij wensen Anouk en haar man en kinderen een 

hele mooie dag toe. 

 

Groet Willeke 

 


