
  nieuwsbrief mei 2020 
 
Baloe Kalender 

25 mei Josina  jarig 

19 juni Tiffany  jarig 

30 juni Birgit jarig 

.  
Blij om iedereen weer te zien: 
We zijn nu weer 2 weken volledig open bij het 
kinderdagverblijf. Wij zijn erg blij om de 
kinderen weer te zien en wij zien dat zij het 
ook weer erg leuk hebben met elkaar. Voor 
sommigen was het weer even wennen in het 
begin, maar we zien dat ze al heel snel weer 
gewend zijn. 
Bij de BSO passen wij ons aan de schooltijden 

aan en dit is een hele puzzel,daar elke school 

het anders doet. Maar het is gelukt. 

 

Enkele kinderen zijn nog niet naar Baloe 

gekomen. Als je kind wel weer komt spelen wil 

je dit dan wel een week van te voren 

aangeven. Dan kan ik de groepsplanning erop 

aanpassen. 

 

We zien dat iedereen zich goed aan onze 

richtlijnen als afstand houden en handen 

reinigen houdt. Dank daarvoor. 

 

Vakantie doorgeven: 

Hoewel de vakanties er dit jaar misschien 

anders dan anders uit zullen zien is het voor 

mij heel belangrijk om te weten welke 

kinderen er komen in de vakantieperiode van 

juni t/m september. 

Dus heb je al plannen gemaakt geef dan zo 

snel mogelijk door wanneer je kindje afwezig 

zal zijn. Ik zal het termijn voor het aanvragen 

van ruildagen in deze periode verlengen tot 1 

juni. Dus voor 1 juni kun je ruildagen voor juni. 

Juli en augustus per mail aanvragen. Dan kan 

ik de planning voor de zomer gaan maken. 

Ook kunnen de medewerkers van de BSO de 

vakantieactiviteiten gaan organiseren. 

Hiervoor is het noodzakelijk om te weten 

hoeveel kinderen er van welke leeftijd elke 

dag zijn. 

      
Zomer weer: 

Wij hopen allemaal dat het een mooie zomer 

gaat worden. We kunnen dan lekker veel naar 

buiten met de kids. Willen jullie zonnehoedjes, 

zwembroeken e.d. meenemen? Willen jullie 

je kind bij mooi weer ’s morgens zelf thuis al 

insmeren ? Dit geldt voor alle groepen. Mocht 

je het een keer vergeten zijn geef het dan wel 

door. 

Wij smeren de kinderen s’middags nog een 

keer in met Vision factor 30. Dit is een 

neutrale zonnecreme die lang werkzaam is. 

Wanneer je kind niet tegen die creme kan mag 

je natuurlijk andere meegeven. 

Uit veiligheidsoverwegingen spelen we wel 

met water (sproeier, waterbaan) ,maar zetten 

we geen zwembadjes neer. 

 

Fotolink: 

Volgende week zal ik een nieuwe link sturen 

om de foto’s van feb,maart,april,mei te 

bekijken. 

De vorige link zal dan niet meer werken. 

 

 
Mochten jullie vragen hebben over deze 
nieuwsbrief hoor ik het graag. 
Groet Willeke 


