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Belangrijke data: 
 
 

19 dec  tm 1 jan 
kerstvakantie 

Nieuwsbrief december 2020 

1. Even Voorstellen 

Onze nieuwe 
BSO in de 
Meester Vegter 
school 
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1 kopje bloem 

1/4 kopje zout 

1 eetlepel baking soda 

1 eetlepel zonnebloemolie (babyolie of kokosolie kan ook. Dat levert een lekker geurtje op) 

1/2 kopje warm water 

scheutje voedingskleurstof (als je gekleurde klei wil maken) 

1. Doe de bloem, zout en baking soda in een kom en meng ze door elkaar. Voeg de lepel olie toe en roer dit er 

ook doorheen. Vul daarna je kopje voor de helft met warm water en voeg er een scheut voedingskleurstof aan 

toe als je gekleurde klei wil maken. Giet het gekleurde water bij je bloem mengsel en roer het door elkaar. Als 

de bloem het water een beetje heeft opgenomen, kun je de klei uit de kom pakken en hem verder kneden met 

je handen totdat hij lekker voelt. Is je klei nog een beetje droog, dan voeg je nog wat water toe. En plakt hij juist 

erg, dan doe je er nog een klein beetje bloem bij. 

   

 

 

  
  

 
 

 
  

2. Kerstvakantie 
I.v.m. onze planning is het fijn om te weten of kinderen in de kerstvakantie komen en wanneer. Graag 
z.s.m. doorgeven. 

3. December 

 

En zo is het alweer december, de laatste maand van dit 
bijzondere jaar 2020. Met gemengde gevoelens kijken we 

terug. Dat geldt waarschijnlijk voor iedereen gezien de 
Corona. We hebben weer geleerd dat we het niet alleen 

kunnen en hebben gezien dat iedereen bereid is zich in te 

zetten voor de kinderen en hun welbevinden. Dat maakt 
dat we 2021 met alle vertrouwen ingaan. Samen. Wij 

wensen  ouders, personeel en kinderen veel geluk, 

gezondheid en tevredenheid toe in het nieuwe jaar. Geniet 
van het ‘kleine’ samen zijn. En iedereen bedankt voor jullie 

inzet. 

Tineke, Danny, Sharon. 

 

4. Facebook 

Als niet alles kan moet je creatief denken……hou Facebook in de gaten!! 

5. Recept voor superzachte klei 
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*Malika vraagt waarvoor de blauwe bak in de gang is. Leidster Jodie zegt:”Voor als je wat aan 
Mariska haar baby wil geven.”  “Ohhhh’, zegt Malika,” kan Mariska haar baby daar dan in doen?” 
*Twan vertelt dat zijn papa niks heeft gekregen in zijn schoen. Kelly vraagt: ”Heeft papa wel wat in de zijn schoen 
gedaan?” “Ja”, zegt Twan, “papa heeft er een biertje in gedaan en die was op!” Kelly:” Dat is gek. wie heeft dat biertje 
dan opgedronken?” “Zwarte piet natuurlijk”, zegt Twan,” want die zijn nog heel jong.” 
*Naomi vraagt aan de kinderen in welk seizoen het warm is en er mooie bloemetjes zijn? Thijs: ”Dan is het zoendag!” 
*Kun je ook iets zachter praten Jayden? “Ik kan niet zachtjes praten ik heb een harde mond.” 
*Chaz over het werk van papa: “Papa werkt in een kazerne, hij is soldaat. Later wil ik dat ook worden. Want daar is een 
groot klimrek voor de collega’s. Dan word ik ook collega.” Hahahaha. 
*Noud vertelt tijdens het fruit eten dat papa kokorn heeft gekocht .(popcorn) 
*Ryan zegt tegen Glenn: “Ik woon heel dicht bij jou, zijn wij familie ofzo?” 
*Alexis: “Ik wil graag groeien maar van deze ontbijtkoek word ik alleen maar sterk en ga ik niet groeien. Ik kan het net zo 
goed weggooien. 

BLA BLA BLA 
7. Kwebbelpraatjes 

6. Wist u dat? 

… We veel FC Emmen fans hebben en daarom een FC Emmen thema op de groep 
hadden en de kindjes de wedstrijden mochten voorspellen. 
… We Dagmar nog op de groep moeten missen, en de kindjes Dagmar heel erg missen. 
Snel beter worden!! 
… We nog heel erg genieten van het buiten spelen. Het helaas wel snel donker wordt. 
 
…  

… Wij een nieuwe BSO locatie hebben geopend in Bargermeer in de Meester Vegter 
school. En wij hier hééééél blij mee zijn! 
… Wij het heel fijn vinden dat ouders alvast doorgeven wanneer de kinderen in de 
kerstvakantie wel/niet komen spelen.  
… Het zwangerschapsverlof van Mariska zo snel gaat dat ze alweer bijna terug komt. De 
eerst week van de kerstvakantie komt Mariska gezellig weer bij ons. 	
	

…	Mariska is bevallen op 4 september 2020  van een gezonde zoon genaamd 
Noan!  
… De eerst week van de kerstvakantie Mariska weer gezellig weer bij ons 
komt. 
- Wij het heel fijn vinden dat ouders alvast doorgeven wanneer de kinderen in 
de kerstvakantie wel/niet komen spelen.  
 

… Max het broertje van Nina nu ook naar de BSO gaat. Max is alweer 4 jaar geworden. 
Veel plezier bij de BSO Max! 
… Wij het heel fijn vinden dat ouders alvast doorgeven wanneer de kinderen in de 
kerstvakantie wel/niet komen spelen.  
- Mariska is bevallen op 4 september 2020  van een gezonde zoon genaamd Noan!  
- Wij het fijn vinden dat Mariska de eerste week in de kerstvakantie weer gezellig bij ons 
is.	

… De Voorschool alweer 5 jaar bestaat? 
… Dat de kids van groep zwart elke dag super toffe sportactiviteiten doen met Diederik? 
… we druk bezig zijn met inventariseren, we graag willen weten wie er in de kerstvakantie 
gezellig komt? 
 
 


