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De Aftrap!
Na drukke maanden van voorbereiden was het eind augustus
dan eindelijk zover.. De Voetbal BSO mocht ‘op de 24ste’ haar
deuren openen! Een aantal van 26 kinderen stroomden bij
aanvang in, waarna alsnog 7 nieuwe kinderen zich in de maand
september bij de groepen zijn gaan voegen.
Ik mag (met gepaste trots!) zeggen dat de start boven
verwachting is verlopen. De kinderen lijken zich prettig en
vertrouwd te voelen in hun nieuwe, “bonus-huiskamer”.
Onderling heerst er een fijne sfeer.
De eerste weken heeft de aandacht met name gelegen op
gewenning aan de nieuwe omgeving; een veilige omgeving waar
ieder kind zich binnen de groep op zijn/haar plek voelt.
Door de inzet van een, nog aan te kleden, busje zijn we al met
enige regelmaat de omgeving gaan verkennen waar naar
hartenlust is geklommen, geklauterd, verstoppertje is gespeeld en
stiekem ook is gevoetbald! Ondanks dat voetbal, badminton,
hockey, basketbal, (veld)darts en boogschieten grote aandacht
kregen is er aanzienlijk veel gebruik gemaakt van het
(mini)pool-biljart. Reden te meer een grotere variant aan te
schaffen en hiermee in te spelen op de behoefte van de groep.
Vanwege de groepsgrootte is besloten een pedagogisch
medewerker op de groepen toe te voegen. Via deze weg wil ik
Lloyd Kooiman alsnog hartelijk welkom heten op de BSO!
Daarnaast wil ik alle ouders bedanken voor het vertrouwen in een
relatief nieuwe vorm van buitenschoolse opvang;
daar waar ieder kind in de basis speelt!
Namens Voetbal BSO Time4Skills,
Roy de Haan

On Tour
We zijn de voorbije weken
lekker wezen klauteren!
• Speelparadijs Okido in Oss
• Buitenspeeltuin Elckerlyc
in Oss
• Speelplek Marvy’s in Heesch
• Het speelbos in Uden
• Docus de Das avonturenpad
in Schaijk
• Billy Bird Hemelrijk in Volkel

Wat jullie nog niet wisten…

Proles
We zijn sinds enkele weken gestart met het in gebruik nemen van Proles-software welke speciaal is
ingericht voor administratie en planning in de kinderopvang. We hopen op korte termijn onze Voetbal
BSO-app te kunnen delen waardoor we (nóg) eenvoudiger in staat zijn ruilaanvragen te behandelen,
planningen inzichtelijk te maken én leuke momentjes met elkaar te delen.

Erkenning leerbedrijf
De voorbije weken zijn we door meerdere scholen benaderd om een samenwerking op te zetten en
een leeromgeving voor studenten in te richten. Na een erkenningsgesprek op maandag 12 oktober
zijn wij door het SBB erkend als leerbedrijf en bestaat de kans dat op korte termijn stagiaires vanuit
de opleidingen pedagogisch medewerker kinderopvang, sport-/bewegingsleider en coördinator sporten bewegingsagogie bij het team, op de groep aan zullen gaan sluiten.

COVID
Om de BSO een veilige plek te laten zijn én in lijn van de overige gebruiker van de locatie (H.V.C.H.)
te handelen vragen wij ouders om de kinderen buiten - bij de hoofdingang - op te halen. Een belletje
naar Roy (06 – 44 15 37 38) is voldoende om je aanwezigheid aan te kondigen! Dit per 19/10/2020.
Eenzelfde procedure is gevraagd bij het brengen van de kinderen tijdens vakantieopvang. In uiterst
geval tóch de binnenruimte betreden? Denk dan aan het dragen van het welbekende mondkapje!

Wat jullie wellicht toch al wel wisten…

Nieuwe medewerker Lloyd

Dag allemaal! Mijn naam is Lloyd Kooiman, ik ben 25
jaar oud en woon sinds februari samen met mijn
vriendin in Oosterhout bij Nijmegen. Zelf ben ik
opgegroeid in Siebengewald (Limburg) waar ik de
jongste in een gezin van 5 jongens ben.
Mijn hobby’s zijn fitnessen, reizen en cocktails maken.
Dit laatste eveneens als professional:
https://www.lloydscocktailbar.nl.
Verder voetbal ik in het 1ste elftal van Blauw Wit
Nijmegen in de 3de klasse. Ik heb de voorbije weken al
enórm leuke middagen op De Voetbal BSO beleefd en
kijk er naar uit nog vele uren met alle kinderen op de
BSO te sporten en spelen!
Een sportieve boks, Lloyd

Bezoek DTV Oss
Op donderdag 24 september jongstleden hebben we
bezoek gehad van een cameraploeg van DTV Oss.
Zij kwamen tot een leuke reportage waarin zowel
Suus, Thijs en Dane de verslaggever vakkundig te
woord hebben gestaan!
Gemist?
https://dtvnieuws.nl/televisie/gemist/dtv-sport-ossbernheze/d81948d7-353e-48f1-9c2e456202603eb8/voetbal-bso-in-heesch-groeit-snel#

Er was er een jarig, hoerááá !

Er is er een jarig, hoerááá !

-

Julian (25/9) 8 jaar

-

Pepijn (16/10) 9 jaar

-

Lasse (22/9) 6 jaar

-

Suus (19/10) 8 jaar

-

Senn (21/9) 9 jaar

-

Julien (22/10) 9 jaar

-

Tobias (6/9) 6 jaar

-

Levi (6/11) 11 jaar

Oudercommissie
Bij de invoering van de wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) is door Rijksoverheid besloten
dat iedere BSO verplicht is een oudercommissie op te richten.
Via deze weg willen we ouders oproepen om te participeren in het reilen en zeilen van onze
organisatie. Het doel van de oudercommissie is het zo goed mogelijk behartigen van de belangen
van de kinderen én haar ouders. Dit betekent dat de oudercommissie meedenkt over o.a. het
pedagogisch beleid, tarieven en andere plannen. BOINK is een landelijke belangenvereniging voor
ouders in de kinderopvang. Op hun website www.boink.info vindt u uitgebreide informatie over
ouderparticipatie.
Draag jij graag je steentje bij? Alvast bedankt!
Spreek Roy even aan of maak je mogelijke interesse kenbaar via info@devoetbalbso.nl

Maak kennis met….!

8 vragen aan Pepijn (9 jaar)

1) Op welke school zit je?
Ik zit op de Emmaus.

5) Wat wil je later - als je groot bent - worden?

2) Beoefen je een sport?

6) Wat mis je op de BSO?

Ja! Ik zit in de O10-1 van H.V.C.H.

3) Wat is je favoriete vakantieland?
Italië

4) Wat eet je het liefst?
Spaghetti bolognese is lekker!

Profkeeper! Wanneer dit niet lukt, wil ik
‘iets-met-techniek’ gaan doen.

Het zou vet zijn als er nog een trampoline en
AirTrack bij zou komen!

7) Waarom is deze BSO zo leuk?
Er is veel ruimte om te spelen en sporten.
Ook zijn we veel buiten en gaan naar leuke plekken.

8) Wat is het meest grappige dat je ooit hebt
meegemaakt?
Op 1 april heb ik, samen met mijn broer, doorzichtig
folie in de deuropening gespannen. Mijn moeder had
niets in de gaten en liep er dwars doorheen!
Wij kwamen niet meer bij van het lachen natuurlijk!

