
Nieuwsbrief oktober, 
 
Voor u ligt de nieuwsbrief van oktober. De herfst heeft al een paar weken zijn intrede 
gedaan. Dat heeft ons dan ook geholpen in de voorbereidingen van de herfstvakantie. 
Ons thema is dan ook “Het belevenisbos”. Tijdens de herfstvakantie gaan we weer diverse 
activiteiten aanbieden en er lekker op uit naar de Papaver in Delft. (voor stamgroep 1,2 en 3) 
Voor de oudere kinderen wordt er een slaapfeest georganiseerd en gaan we 
zwemmen(stamgroep 4). De donderdag staat in het teken van “aan de bak voor SOS 
kinderdorpen” Dit is een landelijke actie waar heel veel BSO’s in de herfstvakantie aan mee 
doen. Wij zullen de kinderen in de loop van de week meenemen in het doel van de actie en 
waarom wij het belangrijk vinden ook een steentje bij te dragen aan deze actie. U leest meer 
hierover in de nieuwsbrief. 
 
 
 
Programma herfstvakantie; 
Het programma vindt u op de site van de Gouden Griffelschool onder het kopje 
kinderopvang nieuws. 
Ook vindt u daar verder algemene informatie over de vakantieopvang en onze uitjes. Zijn er 
daarover nog vragen stel ze dan gerust. 
Even wat belangrijke puntjes op een rij; 
Maandag 21 okt. Basisgroep 4 gaat zwemmen Windas zwemkleding en fiets mee.  
Dinsdag 22 okt. Basisgroep 1,2 en 3 gaan op uitje. Graag regenkleding en regenlaarzen 

mee. 
Donderdag 23 okt Aan de bak voor SOS kinderdorpen -> ouders neem uw portemonnee 

mee.  
 Slaapfeest basisgroep 4 -> vanaf 17.00 uur. Heeft u uw kind al 

opgegeven??? 
 
Diverse aandachtpunten; 

 Heeft u nog reserve kleding van ons nog thuis wilt u die dan meenemen naar de BSO 
dan hebben we onze voorraad weer compleet. 

 We hebben met de leerkrachten afgesproken dat er geen kinderen en ouders in het 
lokaal komen na 16.00 uur. Wilt u zich hier aan houden. 

 6 nov. wordt er gestaakt door het onderwijzend personeel, wij zijn in overleg met de 
branche kinderopvang of wij eventueel mee gaan staken. Dit omdat het ook voor ons 
een steeds grotere uitdaging is om goed personeel te vinden (ook tijdens een ziekte) 

 
 
Personeel/Stagiaires 
Dit schooljaar is ons team uitgebreid met 5 stagiaires vanuit de Mondriaan opleiding GPM4 

(gespecialiseerd pedagogisch medewerkers niveau 4) 
Jos en Femke 3de jaars op de maandag en dinsdag, Meike, Kimberley en Charlotte 2de jaars 

op de donderdag en vrijdag. 
Julian is weer terug van weggeweest, nu als gediplomeerd pedagogisch medewerker. 
Donny als BBL stagiaire pedagogisch medewerker. 
 



Aan de bak voor SOS Kinderdorpen: elk kind een familie!  
Donderdag 24 oktober (in de herfstvakantie) doen wij met de kinderen 
van de BSO mee aan de ‘Aan de Bakdag’ voor SOS Kinderdorpen. We 
gaan met zijn allen die dag cupcakes bakken en versieren. Aan het 
einde van deze dag tussen 16.30 en 18.00 staan onze deuren open voor 
de verkoop van deze zelfgemaakte cupcakes. Hiermee willen we geld 
ophalen voor het kinderdop Meru in Kenia.  

We vinden het belangrijk dat de kinderen 
zich bewust worden dat er kinderen op de 
wereld zijn die onder andere omstandigheden moeten leven dan 
wij. Met het opgehaalde bedrag kunnen kinderen die geen 
familie meer hebben, ondergebracht worden bij een SOS moeder, 
zodat ze zich ontwikkelen tot kansrijke volwassenen. Als koper 
van een cupcake (of meerdere :) maak je zo niet alleen het kind 
blij die deze cupcake met liefde heeft gemaakt, maar ook de 
kinderen in het kinderdorp Meru in Kenia. Samen kunnen we zo 

een verschil maken. We zouden het heel leuk vinden om jullie allemaal die dag te zien!  

Donderdag 24 oktober cupcakeverkoop 16.30 – 18.00 
€1,- per stuk - 4 + 1 gratis! 
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