16 september 2021
START NIEUW SCHOOLJAAR
Het schooljaar 2021-2022 draait al weer volop en we zijn blij en
tevreden met de manier waarop iedereen z’n plekje heeft
gevonden. Met in totaal 7 nieuwe medewerkers die ons team zijn
komen versterken, ervaren we dat we over meer mankracht (of is
het ‘vrouwkracht’?) beschikken en dat werkt erg prettig in de
dagelijkse praktijk. We hopen dat u als ouders ook een goede start
gemaakt heeft en dat uw kinderen het goed naar hun zin hebben.
We gaan ook dit jaar voor een kleurrijke groei!

KORT
WELKOM NIEUWE LEERLINGEN
Sara is begonnen in groep 1 /2. Riley
is ingestroomd in groep 5b.
Juul, Mila, James en Mats zijn
gestart met de kennismaking op
onze school. Hartelijk welkom en
veel plezier op CBS De Regenboog!

HOOFDLUIS
DATA SCHOOLGIDS 2021-2022
Op 9 juli is de schoolgids 2021-2022 naar alle ouders gemaild. Een
oplettende ouder zag dat op pag. 42 een andere datum in het
vakantierooster stond dan in de activiteitenkalender achterin
vermeld staat. De administratiedag is op 4 februari en niet op 28
januari. Een andere ouder ontdekte dat de datum van de schoolreis in 2022 ontbrak: dit staat gepland op vrijdag 24 juni. Excuus
hiervoor en hartelijk dank voor het melden!
De definitieve datum van de musical en het officiële afscheid van
groep 8 is ook bekend; maandag 4 juli. De feestmiddag en -avond
groep 8 wordt dan op 5 juli georganiseerd.

KIJK MIDDAGEN GROEP 1/2 EN 3
De eerste ronde kijk middagen zitten erop en zijn goed bezocht.
Fijn dat we op deze manier het contact ‘live’ kunnen onderhouden.
Alvast hartelijk welkom voor de ouders van de groep 3 leerlingen
op de maandagen tot de herfstvakantie. In de week van 27
september zijn de ouders van de kleuters opnieuw van harte
welkom om een kijkje te nemen in het lokaal van hun zoon of
dochter.

KENNISMAKINGSGESPREKKEN VAN 20 T/M 24 SEPTEMBER
Hartelijk welkom voor de kennismaking met de leerkracht(en) van
uw kind in de week van 20 september. U hebt hiervoor op 10
september de uitnodiging ontvangen, graag aanmelden via Social
Schools tot vandaag 12.00 uur.

ONTRUIMINGSOEFENINGEN
De eerste oefening is geweest en verliep vlot en goed. Iedereen
wist wanneer de oefening zou zijn, dat scheelt! Op korte termijn
volgt de tweede onaangekondigde oefening, voor alle kinderen en
volwassenenen die in ons gebouw aanwezig zijn.

We hopen na de herfstvakantie de
hoofdluiscontroles weer op te
pakken. Wilt u tot die tijd zelf het
haar van uw kinderen regelmatig
checken? Op deze manier kan er op
tijd behandeld worden, indien
nodig. Bedankt.

DE VOLGENDE NIEUWSDRUPPEL
verschijnt op 7 oktober 2021. De
kopij graag uiterlijk 30 september
via paula.scheele@pcpobr.nl
aanleveren.

LICHTPUNTJE
Het is leuk
om dingen
niet te kunnen,
want dan kun je
iets nieuws leren!

AGENDA
20 september Kijkmiddag in groep 3a, 3b en 3c
20, 22 - 24 sept. Kennismakingsgesprekken in alle groepen, middag
21 sept.
Kennismakingsgesprekken in alle groepen, avond
24 sept.
Studiedag Kinderopvang SKR
27 sept.
Kijkmiddag in groep 3a, 3b en 3c
28 + 30 sept. Kijkmiddag in groep 1/2a en 1/2b
29 sept + 1 okt. Kijkmiddag in groep 1/2c, 1/2d en 1/2e
30 sept.
MR vergadering
4 okt.
Kijkmiddag in groep 3a, 3b en 3c
6 okt.
Opening kinderboekenweek
7 okt.
Nieuwsdruppel verschijnt,
Voorstelling Lezen Oké groep 1 /2
10 okt.
Kerk- en schooldienst
13 okt.
Voorleeswedstrijd
16 t/m 24 okt. Herfstvakantie
26 okt.
Luizencontrole
24 juni
Schoolreis en kleuterdag
4 juli
Musical en officieel afscheid groep 8
5 juli
Feestmiddag en -avond groep 8

STARTPUNT:
Week van 20 sept: Ex 12:1-42 Het Pascha & 10e plaag, Ex 13:17-14: 31 De uittocht, Ex 15:22-16 Mara, Elim,
Week van 27 sept: Ex 17:1-16 Overwinning op Amalek, Ex 18 Jetro op visite, Ex 19 Verschijning Sinaï
Week van 4 okt: Ex 20:1-17 De tien geboden, Ex 25-31 De tent van God

……. IN ALLE GROEPEN
In alle groepen wordt, geïnspireerd door het thema, onderzoekend en
ontdekkend gespeeld, gewerkt en geleerd over de onderstaande thema’s.
Peuters, groep 1/ 2: Wat eten we vandaag?
Groep 3a en 3b: Boter, kaas, eieren
Groep 3c/4b, 4a: Baasje gezocht!
Groep 5a: Ontwerpbureau ‘de haaien’
Groep 5b: Ontwerpbureau ‘de stokstaartjes’
Groep 6a: (Top)sport
Groep 6/7b en 7a: I like to move it, move it!
Groep 8a en 8b: Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet!

WELKOM NIEUWE MEDEWERKERS
Hieronder stellen onze nieuwe medewerkers zich voor.
*Graag wil ik mij middels dit bericht aan jullie voorstellen. Ik ben Naomi van Vliet, 21 jaar en vierdejaars student
aan de Pabo Inholland te Rotterdam. Ik zal het komende half jaar tot januari elke donderdag en vrijdag stage
komen lopen bij Christa Pronk in 8a. Vanaf februari zal ik mijn eindstage gaan beginnen, dan zal ik naast de
donderdag en vrijdag óók de woensdag in de klas zijn. Ik heb enorm veel zin in het komende schooljaar en ga vast
en zeker een leuke tijd tegemoet met groep 8! Ik hoop velen van jullie snel te ontmoeten.
Hartelijke groet, juf Naomi

*Graag stel ik mij even aan u voor. Mijn naam is Ankie Willemse. Ik ben 49 jaar en woon samen met
mijn man en drie puberzonen in Barendrecht. Ik doe de verkorte deeltijdopleiding aan de PABO en
hiervoor loop ik stage bij juf Merel in de olifantengroep van CBS De Regenboog, één of soms twee
dagen per week. Het is voor het eerst dat ik bij de kleuters ben, maar het bevalt mij heel goed. Wat
een leuke kinderen en wat een enthousiaste juf! Ik ga zeker heel veel van hen leren.... en de
kinderen hopelijk ook van mij.
Tot ziens! Juf Ankie

*Via deze weg wil ik mij graag voorstellen. Ik ben Anita van der Leer. Sinds dit schooljaar
ben ik werkzaam op CBS de Regenboog bij de stokstaartjes in groep 5b. De afgelopen 6
jaar heb ik met veel plezier gewerkt op een basisschool in Bleiswijk. In 2020 heb ik een
zoontje gekregen. Samen met mijn man en mijn zoontje woon ik in Ridderkerk. Uit
praktisch oogpunt, maar ook omdat ik het tijd vond voor een nieuwe uitdaging, ben ik
opzoek gegaan naar een school meer in de buurt. Het ontwikkelingsgericht onderwijs
spreekt mij erg aan omdat ik het leuk vind om via thema's verschillende onderwerpen aan
te bieden waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen. In de Regenboog heb ik die school
gevonden. De eerste weken zijn mij erg goed bevallen. Met veel plezier hoop ik de
komende jaren op de Regenboog te werken en u te ontmoeten.
Hartelijke groet, Juf Anita

*Mijn naam is Laura Verhoeven, 40 jaar en woonachtig in Ridderkerk met mijn man en 2 dochters (2
en 5 jaar oud). Na mijn afstuderen in 2003 heb ik, totdat ik kinderen kreeg, altijd fulltime gewerkt.
Ik heb voornamelijk ervaring in het Montessori-onderwijs, maar ook als docent in het het VO en
reguliere basisonderwijs. De bovenbouw heeft echt mijn voorkeur omdat ik hier o.a. de diepgaande
gesprekken en verdieping in de stof erg leuk vind. In 2013 heb ik de opleiding tot rekenspecialist
afgerond en deze functie heb ik voorgaande jaren ook altijd uitgevoerd. Het OGO zie ik als een
nieuwe uitdaging waar ik super zin in heb. Inmiddels ben ik al lekker aan het werk in groep 7a.
Hartelijk groet, juf Laura

*Mijn naam is Tirza Malik en ik ben 30 jaar. Ik ben getrouwd met Zuhaib en ons zoontje
heet Jaiden. Ik ben in 2012 afgestudeerd aan de PABO en ik heb jaren met plezier voor de
klas gestaan. Ik heb ook op Hadassa (kinderopvang) gewerkt, maar miste het onderwijs
toch te erg. Ik vind het hartstikke leuk dat ik op de Regenboog mag werken. Ik heb er
enorm veel zin in!
Hartelijke groet, juf Tirza

*Mijn naam is Farzia Asruf, een nieuwe onderwijsassistent op De Regenboog. Ik ben 36 jaar en woon
in Ridderkerk en trotse moeder van 2 kinderen. Na 13 jaren met plezier in de kinderopvang als
pedagogisch medewerker ga ik nu een nieuwe uitdaging aan! Ik ga in diverse groepen de
leerkrachten ondersteunen en extra begeleiding bieden aan de kinderen. Mijn werkdagen zijn
dinsdag, woensdag en donderdag. Ik geniet van de momenten dat ik kinderen zie groeien in hun
ontwikkeling. Elke dag is weer anders en maakt voor mij elke dag weer een nieuwe uitdaging om
naar mijn werk te gaan. Ik heb veel zin in om samen met de kinderen en u als ouders/verzorgers te
zorgen voor een leuk jaar, waar iedereen uiteindelijk met een fijn gevoel op terug kan kijken.
Hartelijke groet, juf Farzia

* Graag wil ik mij aan jullie voorstellen, mijn naam is Deborah de Koning en ik ben 37 jaar. Ik
woon in Barendrecht samen met mijn vriend en twee zoontjes van 4 en 9 jaar en ik kom op
maandag en dinsdag ondersteunen in de groepen. Afgelopen dagen ben ik al werkzaam
geweest op de Regenboog, vooral in de kleuterklassen en dat was erg leuk! Ik heb al met een
aantal kinderen apart wat opdrachtjes en spelletjes gedaan. De kinderen waren erg
enthousiast en deden goed mee. Ik heb heel veel zin in deze nieuwe uitdaging en heb het deze
eerste weken echt als heel erg leuk ervaren! Ik kijk uit naar een leuke en leerzame tijd op
De Regenboog!
Hartelijke groet, juf Deborah

ZIEKTE EN VERVANGING, WELKOM TERUG AAN….
Juf Esther is jammer genoeg nog afwezig door ziekte. We hopen van harte dat zij de komende weken gaat
herstellen en weer spoedig bij ons op school terug zal komen. We missen haar! Hierdoor moesten we
direct even puzzelen bij de start van dit schooljaar. Gelukkig is er voor de eerste weken voor 1 dag per
week vervanging gevonden. Welkom terug aan Juf Corrie, zij vervangt komende weken op donderdag juf
Esther in groep 5a. Fijn, dat onze net gepensioneerde collega en leerkracht bereid is in te springen; wij zijn
er heel blij mee! Voor de vrijdagen waarop juf Esther staat ingeroosterd voor bewegingsonderwijs,
hebben we nog geen vervanger kunnen vinden. De leerkrachten ruilen nu onderling en bedenken
creatieve oplossingen, zodat de gymlessen zoveel mogelijk doorgang kunnen vinden.

INVALLERS GEVRAAGD
De groepen zijn (behalve bij ziekte) allemaal bemand, onze formatie is op dit moment sluitend. Hier zijn
we heel blij mee. We beseffen dat dit een luxe positie is, want op veel scholen zijn er niet eens voldoende
teamleden gevonden. Het probleem van het leerkrachtentekort is alleen maar toegenomen; wanneer een
teamlid ziek is, hebben we geen vervangers meer. De vervangingspool is leeg. Zie ook het stukje
hierboven. We kunnen niet steeds de onderwijsassistenten van hun eigenlijke taken loskoppelen om een
groep over te nemen. We willen liever ook niet leerlingen verdelen over de andere groepen, want dat
geeft onrust en zorgt voor heel goedgevulde lokalen. We willen proberen te voorkomen dat we groepen
naar huis moeten sturen, want dan krijgt uw kind geen onderwijs en dient u voor opvang te zorgen. Heeft
u de bevoegdheid om les te geven en bent u één of meer dagen per week beschikbaar om in
noodgevallen een dag voor een groep te staan? Wilt u dit dan laten weten aan directeur Nel van den Herik
via het mailadres: nel.vandenherik@pcpobr.nl Kent u iemand anders die evt. bij ons in kan en wil vallen?
Wilt u diegene dan bevragen op de mogelijkheden en, bij een positief antwoord, hem of haar contact op
laten nemen met Nel van den Herik? Bij voorbaat onze hartelijke dank!

ONTWIKKELINGEN KINDCENTRUM
Het afgelopen schooljaar hebben we met partner Kinderopvang SKR een
plan van aanpak opgesteld om verder door te groeien naar een
Kindcentrum. De visie is besproken en geactualiseerd, op de werkvloer
wordt zoveel mogelijk samengewerkt in het belang van de kinderen en er
zijn gezamenlijke overlegmomenten afgesproken op diverse niveaus.
Vrijdag 17 september nemen locatiemanager SKR Yvonne de Snoo en directeur Nel van den Herik deel aan
een online studiedag over Kindcentra. Woensdag 22 september is er een studiedag van alle directeuren
van de Ridderkerkse PCPO scholen, de locatiemanagers van Kinderopvang SKR en de directeur-bestuurder
van SKR en PCPO. Dick den Bakker is projectleider en leidt deze dag. Op 25 februari 2022 hopen we met
alle medewerkers van beide organisaties diverse Kindcentra te bezoeken om zo nieuwe ideeën en
inspiratie op te doen. Daarnaast werken we samen met diverse andere partners waarmee we heel blij zijn.
Denk aan de logopediste, de Kid & Fit trainster, Facet Ridderkerk, de Brede School, Lezen-Oké, Kunstmenu,
de contactpersoon van het wijkteam, het CJG etc.

WEEKTAKEN IN GROEP 8
In groep 8 werken we met een weektaak. Aan het begin van de week vullen de kinderen de weektaak in.
Er is zo per dag een overzicht waarop de kinderen zien wat ze die dag moeten maken. Aan het begin van
de dag worden er algemene instructies gegeven. Hierdoor kunnen de kinderen allemaal aan de slag.
Tijdens de takentijd zijn de kinderen aan het werk en zijn er extra instructies. Als de kinderen klaar zijn
met de weektaak, is er tijd voor keuzetaken. De kinderen krijgen een weektaak op hun eigen niveau,
waardoor ze allemaal tijd hebben voor de keuzetaken van die week.
We hebben nu al twee weken met de weektaak gewerkt. De kinderen zijn erg enthousiast. In de klas is te
zien dat ze hun verantwoordelijkheid nemen om het werk af te maken. En om ervoor te zorgen dat het
werk goed gemaakt is. Zodra ze de instructie gehad hebben, kunnen ze zelf de taken indelen. Dit vinden ze
erg fijn. We werken ook groepsdoorbrekend met de beide groepen 8. Na de pauze mogen de kinderen
kiezen in welk lokaal ze willen werken. In het ene lokaal werken de leerlingen zelfstandig, in het andere
lokaal mogen ze samenwerken. In beide groepen is er hulp, zodat de kinderen hun vragen kunnen stellen.

BRENG EN HAAL BELEID GROEPEN 1 /2
Het nieuwe breng en haal beleid is ingegaan voor de kinderen uit de kleutergroepen. Onze eerste
ervaringen zijn positief. Ouders brengen hun zoon of dochter bij de bloem op het plein en nemen vlot
afscheid. Op deze manier kunnen de leerkrachten voldoende aandacht schenken aan de kinderen en
houden zij voldoende overzicht op hen. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op tijd aanwezig is, zodat de
groepen echt om 8.30 uur naar binnen kunnen gaan? Bedankt!

CORONA MAATREGELEN
Er zijn een aantal versoepelingen afgekondigd, waar we blij mee zijn. Het is fijn dat we, rekening houdend
met de belangrijke basisregels, weer meer mogelijkheden hebben. De workshops voor groep 3 t/m 5 en 6
t/m 8 starten maandag 20 september; we zien ernaar uit om weer groepsdoorbrekend met de kinderen
aan de slag te gaan met de creatieve vakken, muziek, W&T, koken & bakken en lessen drama.

DIGITAAL PORTFOLIO HOREB
Heeft u al gekeken in het digitale portfolio van uw kind? De nieuwe thema’s worden daarin weer met u
gedeeld. Samen met uw kind kunt u zien waar aan gewerkt wordt. Ontwikkelingen worden beschreven en
foto’s worden gedeeld. U kunt het digitale portfolio downloaden en uitprinten. Het meest praktische is om
dit per thema te doen. Het downloaden neemt dan niet zoveel tijd in beslag.

TRAKTEREN BIJ VERJAARDAGEN
De jarige kinderen mogen vóór de pauze in de eigen groep trakteren. De jarigen van de
onderbouw mogen daarna langsgaan in groep 1 t/m 4 en de jarigen van de bovenbouw in
groep 5 t/m 8. Kiest u met uw kind voor een gezonde traktatie? Dank!

INNING VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
In dit schooljaar maken we een overstap naar innen via 'Wis Collect’. Ouders krijgen via
Social Schools een bericht met link, waar u de factuur kunt inzien en via IDEAL kunt
betalen. Het innen via automatische incasso komt te vervallen. Vanaf 2021-2022 zijn
scholen verplicht om alle kinderen mee te laten doen aan de activiteiten, die via de
vrijwillige ouderbijdrage betaald worden, óók als er door de ouders niet betaald is. Dit gunnen we ieder
kind, maar het wordt heel spannend, want óók allerlei extra activiteiten die het OGO onderwijs
ondersteunen en aantrekkelijk maken en bekostigd worden vanuit de vrijwillige ouderbijdrage, willen we
heel graag doorgang laten vinden. Denkt u aan de educatieve excursies, de kookworkshops, de
schoolmoestuin, maar ook aan 5 december, kerstviering, paaslunch, deelname sporttoernooien,
kleuterdag en een sprankelend afscheid voor groep 8. Zie ook de schoolgids pag. 45. Daarnaast willen we
heel graag op schoolreis blijven gaan. Voor alle genoemde activiteiten ontvangen we van de overheid
geen vergoeding. We hopen van harte dat we op uw bijdrage kunnen blijven rekenen!

KINDERBOEKENWEEK
Jij kan worden, worden wat je wil
Waarmee maak jij ’t verschil?
Zoveel dingen die je later kunt doen
Vanaf nu tot aan je pensioen.
Jij kan worden, worden wat je wil
Waarmee maak jij ’t verschil?
Wat vind je leuk en wat is jouw talent?
Je bent echt iets geworden
Als je bent wie je bent
Oho, want jij kan worden, worden wat je wil.
Het thema van de Kinderboekenweek gaat over beroepen en wat je graag wilt worden. Voor sommige
kinderen is dat nog echt heel ver weg en andere kinderen hebben al een idee. Maar zoals het lied al zegt
‘Je bent iets geworden, als je bent wie je bent!’ We zijn op verschillende manieren al volop met het thema
bezig in alle groepen. U heeft er vast al iets over gehoord.
De officiële opening van de Kinderboekenweek is 6 oktober. Op dit moment zijn de voorbereidingen voor
de voorleeswedstrijd in volle gang. Woensdag 13 oktober zal de echte voorleeswedstrijd zijn tussen de
winnaars van de groepen met een heuse jury. Altijd spannend, maar ook heel leuk en feestelijk. Iedereen
doet zijn/haar best en het is dan ook voor alle kinderen die meedoen een topprestatie. Ook kan er een
gouden griffel of een gouden penseel gewonnen worden. De groepen 1/2 en 3 zullen voor de gouden
penseel aan de slag gaan. Zij maken een tekening /schilderij over wat ze later graag willen worden. De
groepen 4 t/m 8 schrijven een sollicitatiebrief. We zijn reuze benieuwd naar alle creatieve inzendingen.
We zullen ook naar diverse voorstellingen gaan. De data en plaats voor deze voorstellingen zijn op dit
moment helaas nog niet bekend.
Vanwege corona zal er geen boekverkoop zijn. Heel jammer, maar u kunt natuurlijk wel met uw kind
gezellig een uitstapje maken naar de boekhandel in de Ridderhof, De Kandelaar, kinderboekwinkel ‘De
Giraf’ in Dordrecht of ‘De Kleine Kapitein’ in Rotterdam. Lekker snuffelen tussen alle mooie, spannende,
gezellige, grappige en informatieve kinderboeken. Het wordt vast een mooie week. Wij hebben er in ieder
geval zin in!

CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN: OOK OP SCHOOL
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen en jongeren
terechtkunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Vanaf de geboorte

tot de 18e verjaardag kijken we op verschillende momenten of jouw kind zich goed ontwikkelt.
Dit doen we via (beeld)bellen, bij jou thuis, op onze CJG-locaties én op school. Geen vraag is ons te gek!
Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, (dokters)assistenten, (ortho)pedagogen en andere
deskundigen bieden advies, ondersteuning en denken graag met je mee. Heb je een vraag, dan
zoeken we samen met jou naar een antwoord. Of we zoeken de juiste deskundige in ons netwerk. Zo
maken we samen met jou gezond en veilig opgroeien mogelijk.
CJG en het coronavirus:
Op centrumvoorjeugdengezin.nl/corona staat meer informatie over het coronavirus en onze
aangepaste dienstverlening. Daar vind je ook antwoord op veelgestelde vragen van andere ouders.
Contact met het CJG:
De manieren waarop je ons kunt bereiken staan op centrumvoorjeugdengezin.nl/contact. Je kunt ook
rechtstreeks contact opnemen met de jeugdverpleegkundige die is verbonden aan de school van jouw
kind: Lisa van der Klooster, tel.nr.: 06-35124531 E-mail: l.van.der.klooster@cjgrijnmond.nl
Wil je meer informatie over het CJG? Kijk dan op onze website: centrumvoorjeugdengezin.nl Hier
vind je ook een overzicht van de cursussen, themabijeenkomsten en webinars die wij aanbieden.

VAKANTIEROOSTER 2021-2022
Hierbij nogmaals het vastgestelde vakantierooster voor dit schooljaar.
Herfstvakantie
16 t/m 24 oktober 2021
Studiedag team; leerlingen vrij
19 november
Administratiedag team; leerlingen vrij 22 november
Extra vrije dag
24 december
Kerstvakantie
25 dec. 2021 t/m 9 jan. 2022
Administratiedag team; leerlingen vrij 4 februari
Studiedag team; leerlingen vrij
25 februari
Voorjaarsvakantie
26 februari t/m 6 maart
Paasvakantie
15 t/m 18 april
Meivakantie
23 april t/m 8 mei
Hemelvaartsvakantie
26 t/m 29 mei
Pinkstervakantie
6 juni
Administratiedag team; leerlingen vrij 20 juni
Studiedag team; leerlingen vrij
21 juni
‘Calamiteitendag’: evt. vrije dag, als
8 juli
deze uren niet eerder ingezet zijn.
Zomervakantie 2022
9 juli t/m 21 augustus 2022

NIEUWS VAN DE PEUTERSPEELGROEP

We hebben groot nieuws! Juf Lisa is 16 juli bevallen van haar zoontje Cas. We
kunnen niet wachten tot juf Lisa weer gezellig met ons komt spelen.
Na de vakantie zijn wij begonnen met
een nieuwe thema Groente & Fruit.
We zijn daar heel druk mee bezig, want
wat voor soorten groente en fruit heb
je allemaal?
En hoe zien ze er nou allemaal uit?
Zijn ze vies of zijn ze lekker?
Ook hebben we al wat soorten groente
en fruit geproefd zoals: komkommer,
kokosnoot, paprika, galia meloen.
Sommige vonden het niet zo lekker en
anderen weer wel!

NIEUWS VAN DE BSO
In de zomervakantie hebben wij leuke dingen gedaan, wij hadden
het thema ‘Lekker actief’ en ‘Even helemaal niks doen’.
We hebben hele leuke boomhutten gemaakt en armbanden van
vilt. Ook hebben we een windgong gemaakt en hebben de meiden
lippenbalsem en bodylotion gemaakt.
De laatste donderdag van de
vakantie hebben we uitbundig
gevierd met een opblaasbare
glijbaan en heerlijke ijsjes van de
Tuktuk. Dat hebben we gevierd,
samen met alle kinderen van de
vakantie bso en de ouders.

