
Hallo Lana(9)! Wie ben jij?

        Dag  Lana, op welke school zit je?
        Ik zit op de Trinoom in Wijchen. De Trinoom heeft twee locaties en ik zit 
        op locatie De Brink.

        Beoefen je een sport?
        Ik zit op turnen.! Dit doe ik op zaterdag en op maandag bij de turnclub, 
        maar thuis train ik vrijwel elke dag.

        Wat is jouw favoriete vakantie bestemming?
        Wij gaan altijd naar Frankrijk toe, dat vind ik superleuk. We gaan soms   
        naar verschillende plekken in Frankrijk maar blijven ook vaak op 
        dezelfde plek.

        Wat eet je het liefst?
        Ik eet graag pizza, maar als ik voor een gezond gerecht moet gaan dan 
        vind ik boerenkool met speklap lekker!

        Wat wil je later worden?
        Ik zou het tof vinden om lerares te worden. In mijn vrije tijd zou 
        ik dan ook nog oppas, turnlerares en voetbaltrainer willen zijn ;)

        Wat zou je nog graag willen zien/doen op de BSO?
        Een turnactiviteit is wel iets wat ik heel leuk vind om te doen of aan 
        anderen voor zou willen doen. 

        Wat vind je leuk aan de BSO?
       Je hebt hier veel vrijheid en kan zelf kiezen wat je wilt. Wel doen we  
        altijd even mee met de beweegactiviteit, maar daarna kan je lekker je
        eigen gang gaan. Knutselen, bakken of een bordspel spelen!

       Wat is het leukste/grappigste wat je op de BSO hebt meegemaakt?
       Toen we naar Alvera gingen fietsen met twee andere kinderen… 
       We fietsten door het bos met allerlei hobbels en dat vond ik erg grappig! 
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Een kerstlunch voorbereid en smakelijk opgegeten;
Tegen locatie Heesch gespeeld; softbal en voetbal;
Voor een speurtocht naar kasteel Hernen geweest!
Fanatiek gesport op de velden;
Vetpotjes en vogelhuisjes gemaakt;
Ons uitgeleefd op het springkussenfestival in Oss!
Naar Go4Fit geweest voor een lesje KickFit!
Lekkere sneeuwpop-pizzatjes gemaakt;
Tegen andere locaties in de Beachfabriek gespeeld;
Lekker wezen apenkooien! ✔
De Nijmeegse liedschrijver en dichter Karel Bosman 

Naar een training van @necnijmegen wezen kijken voor

Een clinic 'circus' van FabriekFysiek gehad;
Deelgenomen aan Wijchen schaatst!

   Wat bracht de voorbije kerstvakantie ons?! 😏

         op bezoek gehad;

        een foto met Jasper Cillessen en Lasse Schone!

               
                       Onze avonturen volg je via Instagram! @devoetbalbso

 

https://www.instagram.com/necnijmegen/
https://www.instagram.com/fabriekfysiek/
https://www.instagram.com/wijchenschaatst/
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! WIJZIGING COMMUNICATIE AANWEZIGHEID OVEREENKOMST 46 WEKEN !

MAALTIJDEN

BUDGET STUDIEDAGUREN

OPSTART ALVERNA

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.      
   

        Zoals eerder aangekondigd is locatie Alverna op dinsdag 10 januari opgestart.
        Momenteel spelen hier circa 15 kinderen per dag, waarvan een deel de 
        overstap van locatie Wijchen (AWC) naar Alverna heeft gemaakt. Op onze 
        website is meer informatie over de locatie in te lezen.         
         

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

         Trinoom 6 februari - aanmelden voor 26 januari
         Paschalis - 8 februari - aanmelden voor 28 januari
          Viersprong - 2 februari - aanmelden voor 22 januari
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Voor de oplettende ouder(s); 

Het is groen en heeft
hoorns..

Dophertje!


