
Nieuwsbrief februari 2018 – BSO Noachs Ark 
 

Beste ouders, 
 

De nieuwsbrief staat weer boordevol informatie en een leuke foto.  
Leest u de nieuwsbrief goed door, dan blijft u op de hoogte over alle ontwikkelingen binnen de BSO.  

 
Tip: 

Het voorjaar is bijna in zicht, een leuke activiteit om te doen met uw kind is om en 
wandeling te maken in het park of bos. De verandering van winter naar lente is altijd 

mooi en kleurrijk.   
 
 
 
 
BSO workshops afsluiting  
De kinderen van ‘Dans en swing’zijn hard aan het oefenen voor een 
spetterende optreden.  
De kinderen van: ‘Creatief met koken’  gaan samen met hun ouders iets 
lekkers maken.  
 
U bent van harte welkom om de dans te bewonderen en te koken samen 
met uw kind.  
 
Datum: donderdag 15 maart 2018  
Tijd: 16:30 uur - 17:30 uur  
 
De volgende ronde workshops starten op: dinsdag 10 april 2018; ‘Crea bea’ Lekker knutselen en 
donderdag 12 april; ‘Hamertje tikje’.  
 

Thema Lente 
Vanaf maandag 19 maart 2018 is het lente in de BSO!  
De kinderen zullen allemaal activiteiten doen die te maken hebben met de 
lente.  
Het thema duurt tot vrijdag 6 april 2018.  
 
Lijkt het u leuk om te helpen in de vakantie, laat het ons weten.  

 
Oudergesprekken 
In de maand maart wordt u uitgenodigd voor een oudergesprek. Dit gesprek is om u als ouder te 
vertellen hoe uw kind het doet op de opvang en voor u een moment om uw vragen/ opmerkingen te 
delen met de leidster.  
 
U krijgt van de leidster een uitnodiging met een datum en tijd. Bent u verhindert op de aangegeven 
datum en/ of tijd, dan kunt u met de leidster een andere afspraak maken wanneer het u beter uitkomt.  
 
Computers BSO 
Vanaf maandag 5 februari hebben de kinderen een computer op de groep.  
De kinderen van de bovenbouwgroep hebben samen regels bedacht hoe ze 
met de computer om moeten gaan. Daar kwamen belangrijke regels uit. Om 
een voorbeeld te geven: ‘je mag alleen op veilige websites’ en ‘niet spelen in 
de buurt van de computer, anders kan het stuk gaan’.  
 
  



 
7 februari Victoria 5 jaar  
  Victory 5 jaar  
15 februari Aliza 10 jaar 
20 februari Shakir 8 jaar 
25 februari Delisha 5 jaar  
  Felisha 5 jaar  
 

Wij wensen jullie een gezegende  
verjaardag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belangrijke data 
 
23 februari  Studiedag: Blauwe Lijn en Onze Wereld 
26 feb-2 mrt  Voorjaarsvakantie: alle scholen  
 
5 mrt- 9mrt  Voorjaarsvakantie: Wereldwijs 
   Studieweek: Morgenster en Samenspel 
7 mrt   Studiedag: Crescendo  
15 mrt   Afsluiting BSO workshop 16:30u – 17:30u  
19 mrt-6 apr  Thema: Lente  

30 mrt   Goede Vrijdag: alle scholen vrijdag 
 
2 april   TWEEDE PAASDAG: BSO GESLOTEN! 

3 april   Studiedag: Blauwe Lijn en Morgenster  
  

 
10 april   Start workshop: ‘Crea bea’ 
12 april   Start workshop: ‘Hamertje tikje’ 
27 april   KONINGSDAG: BSO GESLOTEN! 

30 apr-11 mei  Meivakantie: alle scholen 
 
7 mei- 25 mei  Thema: Kunst 
10 mei   HEMELVAART: BSO GESLOTEN 
21 mei   TWEEDE PINKSTERDAG: BSO GESLOTEN 

28-29 mei  Studiedag: Blauwe Lijn  
31 mei   Afsluiting BSO workshops 16:30u – 17:30u  

 
5 juni   Start workshop: ‘Dans en swing’ 
7 juni   Start workshop: ‘Creatief met koken’ 

18-22 juni  Vrij: Morgenster  
20 juni   Studiedag: Bijlmerdrie en Wereldwijs  
28 juni   Studiedag: Onze Wereld 
29 juni   Studiedag: Onze Wereld en Samenspel  
 
2 juli   Studiedag: Onze Wereld en Samenspel  
6 juli   Studiedag/ calamiteitendag: Bijlmerdrie  
19 juli   Zomerfeest/ afsluiting BSO workshops  

20 juli   Start Zomervakantie: Onze Wereld  
   Studiedag: Blauwe Lijn 
   12:00u vrij: Bijlmerdrie en Wereldwijs  
23 juli   Start Zomervakantie: alle scholen  

Studiedagen en vakantie februari  

Vrijdag 23 februari: 
Studiedag: Blauwe lijn en Onze Wereld  
 
Ma 26 feb – vrij 2 mrt: 
Voorjaarsvakantie: alle scholen 
 
Ma 5 mrt – 9 mrt: 
Voorjaarsvakantie: Wereldwijs  
Studieweek: Morgenster en Samenspel  
 
Wo 7 mrt:  
Studiedag: Crescendo  
 
U kunt op het prikbord aangeven of uw kind wel of 
niet komt. 
Let op: Tijdens de studiedagen en extra vrije dagen 
worden de extra uren apart gefactureerd.  

 



 
 

 
 

Spelletjes in de kerstvakantie 
 
 
 
 

 
 

 


