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 Week 42 t/m 52 

 

In goede gezondheid, op naar die volle huiskamer  

 
Alsof je in een goedgevulde bioscoop naar een heerlijke feel-
good-movie aan het kijken bent en een kwartier voor het einde de 
stroom uitvalt…  
Je pakt je jas van de stoel naast je en verlaat met een dof, 
teleurgesteld gevoel de zaal. Niet wetende of je een korte periode 
in de foyer dient te wachten tot de technicus de boel weer aan de 
praat krijgt of dat je binnen enkele momenten een retourticket 
voor een nieuwe voorstelling in je handen krijgt gedrukt… 
Op het moment dat we te horen kregen de reguliere opvang 
daags erna te moeten sluiten keken we uit naar een kerstvakantie 
bol van leuke uitstapjes en (sportieve) activiteiten.  
Vanwege de diverse restricties en maatregelen volgde een vrij 
sobere kerstvakantie, dit terwijl deze periode eigenlijk de 
spreekwoordelijke kers op de taart zou moeten zijn geweest. 

In een vreemde periode als deze kijk je rondom de jaarwisseling 
toch vaak even terug in het nabije verleden en komt het meest 
dierbare, primaire geluk toch vaak aan het oppervlak drijven;  
het besef dat je - ondanks alles - samen met je dierbaren in een 
goede gezondheid mag verblijven, in de hoop dat dit nog lang zo 
zal blijven.  
 
Via deze weg wil ik eenieder een gelukkig maar vooral gezond 
2021 toewensen. Een jaar waarin we gezamenlijk 3 stappen 
terug- maar vervolgens ook weer 5 flinke stappen vooruit mogen 
gaan zetten. Het Voetbal BSO-team kijkt weer uit naar een volle 
huiskamer tijdens leuke, energieke (mid)dagen, net als in 2020! 
 
Daar waar ieder kind in de basis speelt!  

Namens Voetbal BSO Time4Skills,  
                                                            Roy de Haan  

       ! Opgelet ! 
 
De Voetbal BSO Bingo  
      Challenge start   
    zaterdag 9 januari!  
         (meer informatie volgt per e-mail) 
 

Weg met de ‘Luilekkerweken’ !                
        Kom in beweging! 

   • 21 opdrachten 

   • 2021 minuten de tijd… 

   • Scoor bonuspunten 

   • Film je eigen prestatie 

   • Zet je clipje naar ons door 

   • Neem het op afstand tegen  

      elkaar op! (Ook leuk om  

      binnen het gezin te spelen) 

 

    



 

 

 
 

Wat jullie nog niet wisten… 

 
 

Uitbreiding kindplaatsen, installatie groepsruimte kantine  
 
5 januari j.l. hebben we bezoek gehad van de GGD, sector Hart van Brabant, om de aangevraagde 
uitbreiding van kindplaatsen te beoordelen. Zowel de (benodigde) beleidsmatige wijzigingen als 
ingerichte groepsruimte in de kantine van het clubgebouw zijn positief beoordeeld waardoor De 
Voetbal BSO per heden plek mag bieden aan 34 
kinderen per dag. Hierdoor heeft er een ophoging 
van 20 kindplaatsen plaatsgevonden. Bij 
aanwezigheid tot 15 kinderen zullen we enkel 
gebruik blijven maken van de bestaande 
binnenruimte, bij 15 kinderen of meer zal 
eveneens de groepsruimte in de kantine worden 
ingezet. Opdeling van groepen zal op basis van 
leeftijd plaats gaan vinden. De ruimte zal de 
komende periode verder worden aangekleed.  
 
 
 

Oudercommissie 
 
In de laatste nieuwsbrief is onze vraag ten aanzien van deelname aan de nieuw te vormen 
oudercommissie door een aantal ouders positief beantwoord.  
 
De commissie zal uit de onderstaande ouders bestaan:  
 

• Bemarean van Nistelrooij, moeder van Cedric(4); 

• Eric Denissen, vader van Ize(7) en Senn(9); 

• Petra Orme, moeder van Mas(7);  

• Peter Verhoeven, vader van Tobin(4) en Lasse(6); 

• Janneke Pieterse, moeder van Benjamin(6) en Pepijn(9). 
 

 
Het Voetbal BSO-team is blij, trots én dankbaar dat bovenstaande ouders deze belangrijke posities  
in willen nemen. De betrokkenheid van ouders en haar commissie stelt ons in staat het BSO-klimaat 
doorlopend te verbeteren waardoor wij kwalitatieve opvang kunnen (blijven) aanbieden.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Wat doet de oudercommissie van De Voetbal BSO 
 
De OC houdt zich bezig met het geven van advies en reageert op adviesaanvragen van de houder. 
Daarnaast is de OC aanspreekpunt voor ouders als er zaken zijn die niet rechtstreeks met de houder 
opgelost kunnen worden of voor vragen in de ruimste zin. 
 
 

• Zij zijn aanspreekpunt voor ouders als er zaken zijn die niet rechtstreeks met de leiding of 
houder opgelost kunnen worden; 

• Zij geven op aanvraag van de leiding of de houder advies over belangrijke zaken rondom het 
reilen en zeilen van de opvang. Ook kunnen zij ongevraagd adviseren; 

• Zij vergaderen een aantal keer per jaar, waarbij Roy als houder kan worden uitgenodigd.       
De agenda en notulen worden met alle ouders gedeeld. Als ouder een vergadering bijwonen? 
Dat is altijd mogelijk: breng de OC even op de hoogte via oudercommissie@devoetbalbso.nl  
 

De oudercommissie zorgt ervoor dat de stem van de ouders wordt gehoord bij grote - en soms 
kleinere - beslissingen binnen de opvang en verdere dagelijkse gang van zaken. 
 
 
 
 

Inzet pedagogisch coach Gaby Roelofs 
 
Maandelijks kijkt Gaby een middag mee op de BSO. In haar functie is zij spil tussen het pedagogisch 
beleid en de uitvoering ervan. Verder ondersteunt zij pedagogisch medewerkers om zowel hun 
pedagogische als didactische vaardigheden te ontwikkelen en te verbeteren. 
 
Ontstaan van de functie 
Verantwoorde kinderopvang is een belangrijk element van de ontwikkeling en opvoeding van 
kinderen, kwaliteit in werkwijze is daarbij van groot belang. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen en 
verhogen is per 1 januari 2019 de verplichte invoering van de functie van pedagogisch coach 
vastgelegd in de wet IKK (Innovatie Kwaliteit Kinderopvang). 
 
Hoe gaat het coachen in de praktijk 
Het observeren en vervolgens coachen van de pedagogisch medewerkers vindt vrijwel de hele 
middag plaats. O.a. bij de tafelmomenten, het buiten spelen en bij de georganiseerde activiteiten.  
 
Wat willen wij met de coaching bereiken 
Het helpt ons de best mogelijke opvangkwaliteit te kunnen bieden aan kinderen en ouders.  
Verder ondersteunt en motiveert het de ontwikkeling van het BSO-team. Een mooie win-win dus! 
 
 
 

 

      Volgen jullie onze avonturen  
          ook al via Instagram?         
     
           @voetbalbsoheesch  
 
 

mailto:oudercommissie@devoetbalbso.nl


 

 

 
Wat jullie wellicht toch al wel wisten… 
 
 
 

                                                                                 
    Stagiaires ROC De Leijgraaf  
 
    Inmiddels hebben 4 stagiaires van ROC De Leijgraaf         
    in Oss een plekje bij ons gevonden. Tycho (lb),  
    Sasja(rb), Danique (lo) en Cas (ro) volgen de 
    opleiding Sport- en Bewegingsagogie en zijn 
    meerdere dagen in de week op de groepen actief! 
 
    Wil je meer over hen te weten komen?  
 
    Klikken maar! https://devoetbalbso.nl/het-team/   
 
 
 
                        
               
 

 
 
 
       
     
Aankleding busje 
 
Sinds begin november is ons busje niet meer weg 
te denken uit het Heesche straatbeeld!  
Wij danken Ron en Esther van der Stappen  
(RS display & sign) voor de mooie belettering.  
 
Fotograaf Ruud Schobbers, eveneens de vaste 
huisfotograaf van HVCH 1, legde 
vervoersvrijwilliger Jan Wassenaar op de 
gevoelige plaat vast. Ook hier; bedankt Ruud! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er was er een jarig, hoerááá !                       Er is er een jarig, hoerááá !  

- Sef (22/12) 6 jaar                               -    Pepijn  (14/01) 9 jaar 

- Jelle (06/12) 7 jaar                              -    Kris (31/01) 8 jaar 

- Tijn (26/11) 9 jaar               (02/02):  Sem(10), Denzel(8) én Mas(8) !!   

- Tobin (17/11) 4 jaar                              

https://devoetbalbso.nl/het-team/


 

 

 
 
 
 

   Maak kennis met….!          8 vragen aan Cedric (4 jaar)  
 
 

1) Op welke school zit je?                         5) Wat wil je later - als je groot bent - worden?  
Ik zit op De Toermalijn, in groep 1.                Ik wil politie- of brandweerman worden.   
 

2) Beoefen je een sport?                           6) Wat mis je op de BSO?  
Nee, ik beoefen nog geen sport en weet        Ik zou nog meer “Donald Ducken” willen! 
ook nog niet wat ik zou willen gaan doen.                     

 
                                 

3) Wat is je favoriete vakantieland?          7) Waarom is deze BSO zo leuk?  
Amsterdam, omdat het schilderij                   Alles is leuk hier..!  
De Nachtwacht daar hangt. 

4) Wat eet je het liefst?                             8) Wat is het meest grappige dat je ooit hebt     
Pizza margherita en lekkere                           meegemaakt?  
pannenkoeken met suiker en honing.           Samen met mijn zusje had ik knikkers voor de deur 
                                                                       gelegd omdat opa en oma binnen wilde komen. 
                                                                       Toen opa de deur opende struikelde hij over de knikkers! 
                                                                   
 

 
 

 
 
     Moppentaptopper!  
 
                      Twee slakken zijn aan het wandelen. 'Doei, ik ga hier oversteken', zegt de een… 
 
                                              Zegt de andere: 'Nee, niet doen! Morgen komt de bus!' 


