BSO TIJDENS DE
KERSTVAKANTIE

VAN HARTE WELKOM!

Hier weer even een hartelijk welkom voor alle nieuwe
kinderen (en hun ouders) bij SKIK.
Bij onze kinderopvang: Elin, Rick, Tom, Noor, Saar, Puck,
Bram en Teun.
Bij onze peuters: Matt, Payél, Lot, Nout en Dave.
Bij de BSO: Jesse, Siem, Lenn, Niels, Douwe en Jens.
Bij de gastouderopvang: Bram, Dirk, Lisa en Lotte.
Veel speelplezier bij SKIK!

Alle activiteiten in de kerstvakantie staan in het teken van kerst.
We gaan allemaal ‘gezellige’
dingen maken, zoals bijvoorbeeld een sneeuwbol en glowin-the-dark kerstversiering.
Daarnaast gaan we ook allemaal
lekkere dingen maken en opeten.
Ook staan er weer gezellige uitstapjes op het programma. Komt jullie kind
normaal gesproken niet tijdens de vakantie maar
willen jullie deze vakantie wel een keer gebruik maken, dan horen
wij dat graag. Laat het weten aan de leidsters op de groep of stuur
een mail naar: info@kinderopvangtubbergen.nl

KERSTVIERINGEN
Nog een paar weken en dan is het weer kerst. Uiteraard besteden
wij hier aandacht aan. De kerstvieringen zijn op de volgende dagen:
Tubbergen:
Tweenies: Dinsdag 19 en donderdag 21 dec. van 08.45 tot 11.45.
Tubbies: Donderdag 21 en vrijdag 22 dec. van 08.45 tot 11.45.
BSO De Wiekslag: Geen speciale kerstviering. Wel gaan de kinderen
een hele grote kerstboom maken van eierdozen (10, 6 en 4 stuks
eierdozen). Mochten jullie nog eierdozen thuis hebben, dan graag
inleveren bij de BSO.
Geesteren:
Maandag 18 t/m vrijdag 22 dec. iedere dag inclusief kerstontbijt.
Langeveen:
De Bereboot: Woensdag 20 dec. van 08.45 tot 12.00 uur
BSO Buitengewoon: Sinterkerstdisco op donderdag 14 dec.
van 16.00 tot 19.00 uur.
Vasse:
UkkePuk: Dinsdag 19 t/m vrijdag 22 dec. van 08.45 tot
11.45 uur.
Op dinsdag en woensdag: kerstbomen kijken
en feestelijke broodmaaltijd. Op donderdag en vrijdag: kerststal in de kerk
bekijken en feestelijke broodmaaltijd.
Banjers: Dinsdagmiddag 19 en
donderdagmiddag 20 dec. een
oudejaars-/kerstbrunch uit school.

VERVOER TIJDENS DE SCHOOLVAKANTIES
Alle BSO kinderen uit Langeveen, Vasse, Geesteren en Tubbergen
worden tijdens de vakanties opgevangen op onze locatie in Tubbergen. Op die manier kunnen wij de kinderen een leuk programma
aanbieden en zijn er ook voldoende leeftijdsgenootjes om mee te
spelen.
Wij gaan er vanuit dat ouders hun kind(eren) zelf naar Tubbergen
kunnen brengen en aan het einde van de dag ophalen. Wanneer het
jullie niet lukt om te brengen/halen dan laat ons
dat even weten; we zullen dan zelf voor
vervoer zorgen! Jullie kunnen dit
doorgeven aan Gerdie via: info@
kinderopvangtubbergen.nl.

MEDICIJNEN

TUIN BIJ DE HUVE

Het kan voorkomen dat jullie kind medicatie in moet nemen tijdens
zijn/haar verblijf bij SKIK. Dat kan natuurlijk bij SKIK door de
leidsters gedaan worden maar daarvoor moet het formulier
“Overeenkomst gebruik geneesmiddelen” ondertekend worden. De
leidsters kunnen jullie voorzien van dit formulier of via de site te
downloaden. Eén van de voorwaarden is bijvoorbeeld dat het medicijn in de originele verpakking meegenomen wordt naar de opvang.

We zijn met het bestuur van de Huve bezig om de voortuin bij de
Huve tot een natuurlijke speeltuin om te toveren. Het ziet er naar
uit dat dit gaat lukken. Mochten jullie de komende maanden daar
werkzaamheden zien, dan zijn jullie op de hoogte waar het naar toe
leidt! De bedoeling is dan ook dat het weer helemaal afgesloten
kan worden.

RUILEN
We merken de laatste tijd dat
er veel geruild wordt. Zolang
je dat vooraf doorgeeft en
er plekken zijn is dat geen
probleem. We willen wel
graag vragen om, wanneer het mogelijk is
de ruilaanvragen door
te geven via de mail,
deze te mailen naar: info@
kinderopvangtubbergen.nl.
Deze mail wordt altijd goed gelezen en Gerdie kan dan ook sneller
zeggen of iets mogelijk is. Voordeel is dan
dat er niet zo vaak op de groep wordt gebeld. De groepsleidsters
moeten daarna vaak weer terugkoppelen met Gerdie en daar gaat
vaak ook weer veel tijd mee gemoeid. Bedankt voor jullie hulp!

INSTROOMGROEP
BASISSCHOOL DE WIEKSLAG TUBBERGEN
De directie van basisschool De Wiekslag heeft gevraagd of zij onze
BSO ruimte ‘s ochtends kunnen huren voor de instroomgroep. We hebben gekeken naar de (on)mogelijkheden en
zien hier eigenlijk geen grote bezwaren.
Alleen op de maandagochtend zou je een samenloop
krijgen met onze Peuterplusgroep. Maar hier zien
we samen met de Wiekslag ook juist weer mogelijkheden (de Peuterplus kinderen zijn de toekomstige
instroom kinderen). We zijn daar met de Wiekslag aan het kijken hoe we dat misschien met
een leuk programma voor beide groepen kunnen
inpassen. Zodra hier meer duidelijkheid over is
laten we dat alle ouders weten.

BSO TUBBERGEN
We gaan medio januari starten bij de Acehof met de opvang van
de oudste kinderen op dinsdag en donderdag. We laten ouders
nog definitief weten vanaf welke datum het precies in gaat. Op
dit moment zijn we nog met het bestuur van de Acehof bezig om
de inrichting zo te krijgen dat het er leuk uit gaat zien voor onze
kinderen. Zodra duidelijk is wat we mogen, gaan we aan de slag en
zullen ouders en kinderen een keer uitnodigen voor een
kijkmiddagje of -avond.
Zoals we het nu voorzien zijn we op deze locatie met 2 leidsters.
Voor ouders die het graag willen, kunnen de kinderen centraal ophalen bij De Wiekslag. Ons idee is dan om rond 17.00 uur richting
De Wiekslag te gaan met deze kinderen. Met de betreffende ouders
zullen we afspreken hoe zij dit het liefst geregeld zien.

PEUTERPLUSGROEP GEESTEREN
Is jullie peuter drie jaar, dan is er bij De Kampboertjes de mogelijkheid om naar de PeuterPlusgroep te gaan. De PeuterPlusgroep is
een klein groepje 3-jarigen die kennis kunnen maken hoe het er op
basisschool aan toe gaat. We mogen soms in de klas mee kijken, of
samen spelen op de speelplaats buiten. Ook zien de kinderen waar
ze de jas mogen ophangen etc.
De PeuterPlusgroep is voor alle kinderen een leuke aanvulling
richting de basisschool en is op woensdag- en vrijdagmorgen
van 8.45 tot 11.45 uur of van 8.45 tot 14.00 uur. Wanneer jullie
belangstelling hebben dan horen de leidsters dit graag en wordt
het wennen afgesproken.

KINDEROPVANG VASSE
Onze locatie in Vasse is erg gewild bij ouders in Vasse. Dat is natuurlijk super! De keerzijde is dat we daar een punt bereiken dat we op
bepaalde dagen vol zijn. Binnenkort zullen wij een mail sturen naar
alle ouders en toekomstige ouders in Vasse waarin wij hen op korte
termijn zullen uitnodigen voor een centrale informatieavond over
dit onderwerp.

