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Even voorstellen!
Sinds vorige week draaien Mathijs en Merle al boventallig op
onze groep mee om zo vanaf 1 oktober op vaste basis als
pedagogisch medewerker te starten!  

"Dag allemaal! Mijn naam is Mathijs Roelofsen en ik ben 26 jaar.
Al heel mijn leven ben ik woonachtig in het mooie Ravenstein,
geboren en getogen! Ik heb Sporteducatie gestudeerd aan het
Koning Willem 1 College en ben daarnaast veel in de sportschool
te vinden. Naast sporten ben ik graag bezig met ondernemen en
vaak onder de mensen te vinden. Ik hoop dat ik, samen met jullie,
een mooie bijdrage aan deze schitterende BSO kan leveren!"

"Hallo! Mijn naam is Merle Hagelaars, ik ben 20 jaar oud en woon
in Odiliapeel. Ik heb de opleiding Sport en Bewegen trainer/coach
afgerond. Naast het werken bij de BSO, voetbal ik in dames 1 bij
voetbalclub RKSV Volkel en geef ik voetbaltrainingen aan de
jeugd. Het werken met kinderen vind ik heel leuk en leerzaam en
hoop dat we veel sportieve en creatieve middagen gaan hebben.
Tot snel!"

Binnenkort zijn foto's van beiden via het kopje 'Het BSO Team' in
te zien op onze website.
Naast Merle en Matthijs zijn ook (bijna) al onze nieuwe stagiaires
van start gegaan! Zij stellen zich graag even voor tijdens het 
ophaalmoment aan het einde van de middag. 



Er komen weer studiedagen aan! Zie hieronder de studiedagen

Belangrijk! Mochten de kids in de herfstvakantie niet

Wij vinden het fijn wanneer kinderen klassendienst op een andere dag
mogen inhalen omdat we te vaak op 't schoolplein staan te wachten!

         en de uiterlijke aanmelddata. 
        Niet op tijd aanmelden = geen garantie voor plaatsing op studiedag.

         Kiem 12 oktober 12.00u uit - uiterlijk 1 oktober aanmelden
         Kiem 21 oktober 12.00u uit - uiterlijk 10 oktober aanmelden 
         Eikenwijs 31 oktober -  uiterlijk 19 oktober aanmelden
         Emmaus 10 november -  uiterlijk 28 oktober aanmelden 

         komen, graag alvast afmelden in de ouderapp. Bedankt!
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Wat brengt de maand september? 

Voor de oplettende ouder(s); 

Door welke Pokémon
word je verkouden?

Pikhatsjoe!

Week 40 - Rollen

Week 41 - Gooien/vangen

Week 42 - Springen

        Hoe goed kunnen wij een bal laten rollen en zo veel mogelijk 
        kegels/pins omgooien? Daar gaan we deze week achter komen! 
        ook gaan we toffe naambordjes maken!

        Tijd voor trefbal! Maar wist je dat je dit op veel verschillende
         manieren kan spelen? Naast het trefballen gaan we lekkere 
         cupcakes bakken met onze bak talenten!

        Wie kan het beste touwtje springen? En kunnen we het ook
         met een hele groep? Dit gaan we deze week leren! 

 


