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We merken aan alles dat de herfstvakantie weer dichterbij komt. De laatste weken is het 
mooie zomerweer omgeslagen naar herfstweer, met buien en veel wind. Ook is te merken 
dat de dagen alweer snel korter worden. De kinderen vinden ook dit seizoen heerlijk, lekker 
tegen de wind inlopen, vliegeren en natuurlijk springen in de plassen.  
 
Daarnaast ondervinden ook wij dat Corona dagelijks aandacht heeft en krijgt op onze BSO. 
Wij zijn alert op de 1,5 meter afstand, de hygiëne en de richtlijnen vanuit de RIVM. 
Ondanks deze alertheid ontkomen wij er niet aan dat er medewerkers getest moeten 
worden, thuis moeten blijven i.v.m. een zieke huisgenoot en zelfs een positief geteste 
medewerker.  
Dagelijks blijven wij puzzelen om de groepsbezetting zo goed mogelijk rond te krijgen. Wij 
letten dan op de vaste gezichten voor de kinderen en de groepsgrootte. Een enkele keer lukt 
dat niet helemaal en dan: 

• zetten we de stagiaires GPM4 3de jaars in (dit is wettelijke toegestaan) 

• zetten we een oproepkracht in (hebben er 1)  

• vragen we medewerkers of ze een dagje extra willen werken 

• gaan Diana en ik ook op de groep of nemen de overloop over 

• als laatste optie kunnen we nog kinderen in andere basisgroepen plaatsen. Bv als er 
in een andere basisgroep nog ruimte binnen de wettelijke kind leidster ratio is. (Als 
we hiervoor kiezen zullen we u hiervan op de hoogte stellen) 

U zult begrijpen dat dit van ons allen een grote flexibiliteit vraagt, maar tot nu toe is het ons 
gelukt. En we houden vol!!! 
 
Beslisboom 
In de bijgevoegde link vindt u de beslisboom. Deze kan u helpen bij de beslissing/twijfel of 
uw kind wel of niet naar school en of de BSO mag komen.  
We vragen u dan ook om hiernaar te handelen, dit zorgt er ook voor dat ons team kan 
blijven zorgen voor de opvang van uw kinderen. 
https://www.boink.info/stream/beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-tm-groep-8-
boinkajnrivm-220920.pdf 
 
 
Zwemles 
We hebben besloten om dit jaar niet meer met de kinderen naar de zwemles te gaan. Dit 
besluit is genomen omdat we de laatste dagen/weken gemerkt hebben dat we ons 
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personeel heel hard nodig hebben op de groepen. De groepsbezetting op de locatie gaat dan 
toch even voor de zwemles voor 12 kinderen. 
In januari zullen we de situatie opnieuw bekijken en u informeren of we de zwemlessen 
weer op zullen pakken. 
 
Gezonde weken 
Vanaf 26 oktober starten wij met twee gezonde weken! Deze weken staan in het teken van 
gezonde voeding en bewegen. Het groente en fruit bestellen wij bij 'vers van de markt'. 
Verder zullen wij deze weken verschillend soorten gezonde tussendoortjes eten. Let's 
tasting! Houd onze facebook in de gaten daar zullen we foto’s plaatsen van de gezonde 
lunch en tussendoortjes.  
 

 
 
 
 
Geleende kleren 
Wij zijn door al onze reserve kleding heen. Wilt u kijken of u nog geleende kleren thuis 
heeft? Dan ontvangen wie die graag z.s.m. terug. 
Voor de herfstvakantie is het fijn als u een extra broek en sokken meegeeft, dan kunnen wij 
de kinderen droge kleding aangeven als ze bv een ongelukje hebben of als ze lekker in de 
plassen hebben gespeeld.  
 
Vakantie programma 
In de bijlage vindt u ons programma voor de herfstvakantie. Het thema voor de 
herfstvakantie is “ KRISKROS door Nederland”  
Komt uw kind dinsdag dan mag uw kind verkleed komen. Deze dag organiseren we een 
Hollandse-dag met allerlei leuke activiteiten. Ons team zal deze dag ook verkleed komen. 
Ook deze vakantie gaan we niet op uitjes maar hebben we leuke diverse activiteiten 
georganiseerd in en om onze locatie. 
 
 
Ik wens u namens ons gehele team een fijne herfstvakantie toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jacqueline Janssen 



 
 
  
 
 
 
 
 


