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Hallo Jort(7) en Fenne(5)! Wie zijn jullie?

        Dag broer en zus! Op welke school zitten jullie?
        Wij zitten op bs Eikenwijs, ik (Jort) in groep 4 en Fenne in groep 2.

        Beoefenen jullie een sport?
        Ik (Fenne) zit nog op zwemles, mijn broer voetbal al bij HVCH in JO8-1!

        Wat willen jullie later - als je héél groot bent - worden?
        Dan word ik (Jort) profvoetballer en speel ik bij PSV! 
        Fenne zegt graag juf te willen worden ;) 

        Naar welk land willen jullie op vakantie en waarom?
        (Fenne) Naar België, mamma zegt dat je K3 daar vaak ziet!
        Ik (Jort) wil naar Frankrijk.. Misschien komen we Mbappé nog tegen!

        Wat zou je kopen als je de baas van de BSO zou zijn? 
        Dan zou ik (Jort) direct een Playstation 5 met FIFA'23 kopen. 
        Fenne: "Heel veel slijmmmm!"

        Tot slot; wat vinden jullie het leukst op onze BSO?
        Ik vind het leuk om binnen te kleuren en knutselen. Als het lekker weer 
        is wil ik wel lekker buitenspelen! Jort: "Natuurlijk de hele tijd voetballen! 
        Totdat ik moe ben, dan wil ik binnen 'chillen' op de WII ;)
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Naar het kerstcircus in Oss geweest!
Een kerstlunch voorbereid en smakelijk opgegeten;
Tegen locatie Wijchen; softbal en voetbal;
Voor een voorstelling inclusief tour naar kasteel Heeswijk!
Vetpotjes en vogelhuisjes gemaakt!
Ons uitgeleefd op het springkussenfestival!
Naar Go4Fit geweest voor een lesje KickFit!
Lekkere sneeuwpop-pizzatjes gemaakt
Tegen andere locaties in de Beachfabriek gespeeld
Lekker wezen apenkooien! ✔
Een training van N.E.C. bezocht voor een foto en handtekening 

Een bezoekje aan MonkeyTown gebracht!

   Wat bracht de voorbije kerstvakantie ons?! 😏

         van Jasper Cillessen en Lasse Schone!

               
                       Onze avonturen volg je via Instagram! @devoetbalbso

 

https://www.instagram.com/beachfabriek/
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Het is groen en heeft
hoorns

dophertje!
! WIJZIGING COMMUNICATIE AANWEZIGHEID OVEREENKOMST 46 WEKEN !

MAALTIJDEN

BUDGET STUDIEDAGUREN

Er komen weer studiedagen aan! Zie hieronder de studiedagen

         Vanaf de krokusvakantie dient in geval van een overeenkomst voor 46 weken    
         aanmelding van aanwezigheid in de vakantie te worden gedaan via de 
         Ouderapp. Tot voor kort hebben wij ouders gevraagd af te melden bij
         '46-weken' echter werd het team in de voorbije vakanties te pas en te onpas 
         geconfronteerd met afwezigheid zonder afmelding. Mede hierdoor ontstond 
         op meerdere dagen een grove overbezetting van personele inzet. 
         De facturatie laat nu een bundel van (6x11) 66 uur vakantietegoed zien.

        Helaas zijn "onze" cateraars per 15 januari genoodzaakt de maaltijden 
        met één euro te verhogen. Hetgeen betekent dat deze €4,50 gaan kosten.

         Vanaf 1 januari '23  heeft ieder kind - per afgenomen dag - 15 uur aan in 
         te zetten budget voor studiedagen ontvangen. Deze zijn zichtbaar op de 
         factuur en zijn kosteloos beschikbaar gesteld. Bij structurele afname van 
         twee dagen BSO is dit 30 uur, bij drie dagen 45 uur etc. etc.      
        
         

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

         Eikenwijs 25 januari - aanmelden voor 18 januari.
       

       

      
 

Voor de oplettende ouder(s); 


