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Peutergym
vanaf deze week gaan wij weer met de peuters
binnen in de gymzaal achter Baloe gymmen.
Wij zullen in de oneven week op maandag en
donderdag en in de even week op maandag en
vrijdag gaan gymmen. De pedagogisch
medewerkers geven zelf de les.
Op donderdag is het belangrijk dat alle kinderen om
8:45 uur bij Baloe zijn of je mag hen ook tot 8:55 uur
bij de gymzaal achter de peutergroep brengen. Wij
moeten echt om 9 uur beginnen met de les, dus wij
vragen wel aan jullie om dan zo snel mogelijk
afscheid te nemen van je kind. Na de gymles zullen
wij bij Baloe lekker wat drinken en een cracker eten.
Op de maandag en vrijdag gaan we na het cracker
eten gymmen.
Kunnen jullie op de dagen dat er gym is makkelijk
zittende kleding bij je kind aantrekken, bijvoorbeeld
een joggingbroek en graag ook laarzen of schoenen
die ze zelf aan en uit kunnen trekken. Gymschoenen
zijn niet nodig.

Groepen versieren voor Sinterklaas
Wij gaan dit jaar de groepen natuurlijk weer in een
gezellige Sinterklaassfeer brengen.
Wij vinden het nog niet gepast om een versieravond
te organiseren, maar willen wel op een andere
manier jullie hulp vragen.
Bij BSO geel en Paars zijn wij op zoek naar elk 2
ouders die ons op vrijdagmiddag november tussen
12:45 en 14:15 uur kunnen helpen met de groep
versieren.
De peutergroepen vragen aan de ouders om thuis
wat versiersels voor te bereiden. Bijvoorbeeld
nepcadeautjes inpakken. Dan kunnen de
pedagogisch medewerkers het zelf ophangen. Jullie
krijgen natuurlijk de materialen mee om thuis aan
de slag te gaan. Dit kun je natuurlijk ook samen met
je kind doen.
Deze week en begin volgende week zullen jullie
gevraagd worden of je iets wil voorbereiden thuis.
De pedagogisch medewerkers op de babygroepen
gaan zelf hun groepen versieren..
Sinterklaasviering
Dit jaar organiseren we weer een leuk
Sinterklaasfeest voor de kinderen.
Wij hebben hierbij natuurlijk wel rekening gehouden
met de (verwachte) coronamaatregelen.
Wij zullen het op verschillende dagen vieren. Zet
deze data vast in je agenda.
De peuters zullen het Sinterklaasfeest vieren op
donderdagmorgen 25 november. Alle kinderen zijn
welkom, dus ook de kinderen die normaal niet op
donderdag komen. We vieren het per groep apart in
de gymzaal achter Baloe. Een uitnodiging volgt nog,
waarin ook precies beschreven staat hoe laat de
kinderen mogen komen en hoe we het regelen met
brengen en halen.
Wij zullen er voor zorgen dat dit op een veilige
manier gebeurt.
De jongste kinderen van de BSO gaan het
Sinterklaasfeest op woensdagmiddag 24 november
in een grote gymzaal in de buurt vieren. De
uitnodiging met de tijd en locatie volgt zo snel
mogelijk. De kinderen, die normaal niet op
woensdag komen kunnen daar dan gebracht en
gehaald worden, zodat er voldoende ruimte is voor
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alle ouders om op gepaste afstand van elkaar de
kinderen te brengen.
Voor de oudste kinderen van de BSO wordt er op
vrijdagavond 19 november een leuk Sinterklaasfeest
gevierd op de groep. Hierover volgt ook nog meer
informatie.
De kinderen van de babygroep zullen natuurlijk ook
verrast worden met een cadeautje van de Sint.
De peuters mogen in de Sint periode natuurlijk ook
nog een keer hun schoen zetten.

Beslisboom kinderopvang

Hierbij de link om altijd de meeste actuele
beslisboom te downloaden. Zo kun je op elk
moment zien wat je de regels zijn als je kind
klachten heeft.
Downloadlinkjes:
0 jaar t/m groep 8:
boink.info/stream/beslisboom-verkouden-kind0-jaar-tm-groep-8-boinkajnrivm.pdf

0 jaar t/m groep 8 in het Engels:
boink.info/stream/decision-tree-nasal-coldchild-age-0-group-8-primary-boink-ajn-rivm

Groet,
Chantal en Willeke
Afscheid Wendy
Wendy, werkzaam op de babygroepen, heeft
aangegeven dat zij Baloe gaat verlaten. Zij heeft een
baan gevonden bij een BSO in haar woonplaats,
waardoor zij dit beter kan combineren met haar
werkzaamheden in de evenementen branche.
Pauline is weer volledig inzetbaar en zal op de
dinsdag op Oranje en op woensdag en vrijdag op
blauw werken. Wel gaan we nog op zoek naar een
pedagogisch medewerker, die op alle groepen kan
werken.
Fotolink
Volgende week zal er weer een nieuwe fotolink
gestuurd worden om de foto’s van de afgelopen
periode te bekijken. De vorige foto’s worden dan
weer verwijderd.
Facebookpagina Baloe
Wij zijn weer actief berichtjes met foto’s over de
activiteiten die wij bij Baloe doen aan het plaatsen
op onze facebookpagina : kinderdagverblijf Baloe.
Op deze foto’s staan geen kinderen.
Ga jij ons ook volgen en liken? Je krijgt zo een goed
beeld van wat we op alle groepen doen. En Baloe zal
dan ook makkelijker te vinden zijn voor nieuwe
ouders.

