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Nieuwsbrief Kinderopvang KiWi   BSO De Lepelaars en BSO De Tuimelaars 

 

In deze nieuwsbrief blikken BSO’s De Lepelaars en Tuimelaars terug op wat we de afgelopen 

maanden hebben gedaan en kijken we alvast vooruit naar de komende maanden. Ook Ellen, 

onze pedagogisch coach, heeft haar bijdrage geleverd aan deze nieuwsbrief. 

Inmiddels hebben we de tweede lockdown voor de kinderdagopvanggroepen achter ons 

liggen. Vanaf 8 februari mochten we alle kinderen van 0-4 jaar weer verwelkomen. Voor de 

BSO wachten we iedere persconferentie met spanning af of we mogen versoepelen. Want ook 

de pedagogisch medewerkers van de BSO missen de kinderen die niet naar de noodopvang 

komen enorm! 

Ik hoop dat u met mij, ondanks dat we allemaal ontzettend uitzien naar het einde van deze 
corona crisis, kunt genieten van het begin van de lente. De warme zon in het gezicht, de 
natuur wordt weer groen, de bloemen die gaan bloeien, samen aan de wandel, de kinderen 
in de speeltuintjes, naar de kinderboerderij om te genieten van de pasgeboren dieren, 
allemaal momenten om plezier aan te beleven. Dat wens ik u van harte toe. 
 

Veel leesplezier met deze nieuwsbrief en namens de collega’s van beide bso’s, Ellen en mijzelf:  

Fijne paasdagen! 

 

Hartelijke groet, 

 

Wiesje Stadlander 

Leidinggevende Kinderopvang KiWi 

  



Nieuws van BSO De Lepelaars  

 
Daar zijn we weer met een nieuwe nieuwsbrief en deze 
keer kunnen we meer vertellen over de groep. We zijn 
namelijk de afgelopen maand weer open geweest! 
Heerlijk om de kinderen weer te zien en wat zijn jullie 
gegroeid! Samen in kleine groepjes hebben we leuke 
spelletjes gedaan, hier en daar een receptje gebakken en 
natuurlijk veel in de gymzaal en buiten gespeeld! "Ik kan 
niet wachten tot ik weer zonder jas jaar buiten mag!" Is 
een opmerking die me erg is bij gebleven. Nog een paar weken en dan is het zover, zonder 
jas naar buiten! De komende 
maanden gaan wij ons richten op 
thema's die school ook hanteert. 
Een voorbeeld hiervan zijn de 
paasdagen, op 21 april de 
nationale buitenspeeldag en op 
29 april de nationale 
buitenleesdag. Zo sluiten wij aan 
op school en kunnen kinderen in 
die gedachtegang verder bij ons 
spelen. Dit doen we volledig kind 
gericht. Een voorbeeld hiervan is; 
als de kinderen vol energie bij 
ons komen mogen ze natuurlijk 
buiten of in de gymzaal spelen 
(met Pasen gaan we dan eieren 
zoeken of paashaas spelletjes). 
Zijn ze moe zijn of minder 
energie hebben gaan we een 
boekje of de Donald Duck lezen, knutselen of bordspelletjes spelen (met Pasen gaan we dan 
eieren verven of lees ik een "Donald Duck met het thema pasen" voor). Op deze manier zijn 
we een groot kindcentra waar de kinderen voorop staan. Ik hoop jullie snel te zien bij onze 
BSO!  
 
Groetjes Daphne  

  



Nieuws van BSO De Tuimelaars  

Hallo allemaal! 

Zijn jullie allemaal aan het genieten van het lekkere 

weer? Wij bij bso de Tuimelaars wel! Wij gaan de 

komende weken aan de slag met het thema groei en 

bloei🌼🐣 We gaan ons verdiepen in de onderwerpen 

rondom het thema groei en bloei. We gaan zaden planten 

en opzoek naar bloemen, planten en bomen rondom de 

school en we gaan knutselwerkjes maken in het thema.  

Ook gaan we woordspinnen maken met al jullie ideeën omdat wij betekenisvol werken erg 

belangrijk vinden. Wij horen graag al jullie ideeën en die gaan we allemaal opschrijven. 

We zien jullie snel! 

Groetjes de Tuimelaars (Jannie, Laura en Manon) 🐬🐬🐬 

  



Praatje van pedagogisch coach Ellen     

 
De jongen die dit liedje zingt, zit op de buiten- of 
naschoolse opvang. En daar komt hij een heleboel 
andere kinderen tegen. Allemaal doodgewone 
normale kinderen. Sommige kinderen zijn druk als 
ze uit school komen, anderen hebben juist even 
rust nodig. Sommigen kinderen vinden het leuk om 
samen te spelen, anderen spelen graag alleen of 
met z’n tweeën. Er zijn kinderen die goed luisteren 
naar wat de groepsleiding zegt en kinderen die 

daar wat meer moeite mee hebben. Sommige kinderen vinden het leuk als er onverwachte 
dingen gebeuren, andere kinderen hebben meer behoefte aan voorspelbaarheid, regelmaat 
en structuur. 
De Pedagogisch Medewerker, onze collega, staat voor een taak om voor al deze kinderen 
een veilige en uitdagende omgeving te maken, waar ze na school hun ‘vrije tijd’ op een leuke 
manier kunnen doorbrengen. Want zoals we samen met elkaar zeggen: ‘Ik ben ik en dat is 
oké.’ 
 
Zo’n omgeving scheppen is niet altijd even makkelijk en soms zelfs behoorlijk lastig. Maar 
onze collega’s zijn niet voor één gat te vangen. Ze hebben een heel repertoire aan 
mogelijkheden en ervaringen waaruit ze kunnen putten om het zo leuk mogelijk te maken 
voor iedereen. Soms lopen ook zij echter vast, zitten ze met hun handen in het haar, weten 
ze echt niet meer hoe ze het voor een bepaald kind leuk kunnen houden. Of vinden ze dat 
een kind de sfeer in de groep teveel bepaalt. Op zo’n moment wordt het knap lastig!  
 
Hoe fijn is het dan om in gesprek te gaan met collega’s, pedagogisch coaches, wanneer 
mogelijk leerkrachten, ouders en natuurlijk het kind zelf.  
Gedrag is altijd een reactie op iets wat eraan vooraf is gegaan. Eerst gebeurt er iets en 
daarop volgt een reactie. Die reactie heeft weer gevolgen. 
 
Op de BSO wordt gewerkt met ‘betekenisvol werken’. Op deze manier betrek je kinderen bij: 

✓ De inrichting van de ruimtes 
✓ Het aanschaffen van speelgoed 
✓ De afspraken op de groep 
✓ Organisatie van activiteiten 
✓ Het dagritme van de groep 
✓ Enzovoort! 

 
Kinderen moeten kunnen meepraten over o.a. de activiteiten op de BSO 

• Wat zijn de onderwerpen waarover kinderen in jouw groep meedenken en 
meebeslissen? 

• Op welke manier laat je kinderen meepraten? (enquête, interview, ideeënbusje, 
prikbord, tafelgesprek, discussie, voor/tegen stemmen) 

• Hoe zorg je ervoor dat ook de stille of teruggetrokken kinderen aan bod komen?  
  

Ik ben een doodgewone jongen 
Ik ben niet gek, ik ben niet dom 

Ik ben alleen te druk 
Ik snap zelf niet eens waarom 

Dat is best vervelend 
Maar ik ben niet zielig, nee! 
Ik ben gewoon een jongen 

Met ADHD 
(kinderen voor kinderen 25, 2004) 

 



Vooruit kijken 

Datum Activiteit 

19-3  Nationale pannenkoeken dag 

25-3 Familiedag: komt te vervallen i.v.m. corona. 

29-3 Paasactiviteiten en gezelligheid: gehele week 

30-3 Centrale oudercommissie 

5-4 Maandag, tweede paasdag, KiWi dicht 

23-4 Koningsspelen 

27-4 Koningsdag, KiWi dicht 

9-5 Moederdag 

13-5 Hemelvaartsdag, KiWi dicht 

14-5 Dag na Hemelvaart, KiWi dicht 

24-5  Maandag, tweede Pinksterdag, KiWi dicht 

20-6 Vaderdag 

22-6 Centrale oudercommissie: voor leden van de centrale oudercommissie 

29-6 Modderdag 

21-9 KiWi wordt 33 jaar 

Centrale oudercommissie: voor leden van de centrale oudercommissie 

4-10 Dierendag 

6-10 Kinderboekenweek t/m 11 okt 

26-10 Centrale oudercommissie: voor leden van de centrale oudercommissie 

29-10 Ouderverwenmiddag 

11-11 Lampion lopen, bso locatie open lichtjes avond, Sint Maarten 

16-11 Week tegen kindermishandeling 

Week van 1 december Sinterklaas: gehele week gezelligheid en activiteiten 

Week van 20 

december 

Kerst: gehele week gezelligheid en activiteiten 

Geplande activiteiten onder voorbehoud van corona maatregelen 

 


