Nieuwsbrief
Oktober 2017
Beste, lieve Knoet kinderen en Knoet ouders,
Nog even genieten van de laatste dag van de herfstvakantie en dan mogen de meeste kinderen
maandag weer naar school. Wij hebben afgelopen week heerlijk genoten van het prachtige weer,
met de BSO kinderen tijdens onze activiteiten in de herfstvakantie opvang! Vanaf aanstaande
maandag 23 Oktober begint ons nieuwe sportprogramma, hieronder volgt het schema. Deze zal
lopen tot de kerstvakantie. Willen jullie allemaal goed de naam bakken van jullie kinderen
controleren of alle gymspullen nog volledig aanwezig zijn of gewassen moeten worden! (zorg er dan
wel voor dat er tijdelijk vervangende sportkleding aanwezig is).

Sportprogramma tot aan de kerstvakantie
Pinguïns

Maandag
Atletiek vormen
Sanne (Anneke)

Dinsdag
Turnen; zwaaien
Shireen en Anneke

Donderdag
Mini volleybal
Shireen en Anneke

IJsberen

Volleybal

Basketbal

Suzanne

Sanne en Hans

Turnen; ring
zwaaien
Sanne en Hans

Judo

Kingzen 3 weken
Turnen; arabier 3
weken
Mark en Suzanne

Rendieren

Jos

Basketbal
Jos en Suzanne

Vrijdag
Vrij zwemmen
Jos, Dean en
Mike(Hans)
Vrij zwemmen
Jos, Dean en
Mike(Hans)
Vrij zwemmen
Jos, Dean en
Mike(Hans)

Overzicht stagiaires ROC Sport en Bewegen
Dorien van Eijnsbergen
Yannick
Rick
Dylan
Ramon
Mike
Dean van den Brandhof

Maandagmiddag
Maandagmiddag
Maandagmiddag
Maandag en donderdag
Maandag, donderdag en vrijdagmiddag
Maandag , donderdag en vrijdagmiddag
Dinsdag en Vrijdagmiddag

Belangrijke Knoet zaken:
•
•

•
•
•

Vanaf 1 Januari 2018 wijzigt het uur tarief. Contractueel uur tarief €7,10 en extra dagdeel
opvang tarief €7,75.
Tijdens de kerstvakantie periode zijn wij de volgende dagen open: donderdag 28 December
2017 en dinsdag en donderdag 2 en 4 Januari 2018. Vanwege kerst en oud en nieuw vallen
er opvang dagen uit.
Wanneer je extra opvang nodig hebt tijdens de kerstvakantie en je hebt géén 46 of 49 weken
overeenkomst, geef dit dan uiterlijk vóór vrijdag 3 November!
Graag ontvangen wij ook een mail wanneer je niet komt en wel een 46 of 49 weken
overeenkomst hebt, vóór vrijdag 3 November.
De oudercommissie van Knoet stelt zich hieronder voor. Zij zijn voor jullie als ouder te
bereiken onder oc@bsoknoet.nl

Voorstellen ouder commissie leden

Ik ben Simone Voskuil en kom al heel wat jaren over de vloer bij Knoet. Onze zoon Finn zit
namelijk bijna 7 jaar bij de BSO. In die 7 jaar hebben wij ervaren dat Knoet een zeer gezellige,
sportieve, hartelijke en warme BSO is voor de kinderen. Dit gevoel
hadden we 7 jaar geleden al bij de eerste kennismaking met de BSO
en nu nog steeds. Dit willen we graag zo houden en om Knoet
hierbij te helpen hebben ze feed-back nodig van ouders. Als lid van
de Oudercommissie zet ik me hier graag voor in. Dus mocht je graag
iets besproken willen hebben met de Oudercommissie als
draagvlak schiet ons dan gerust aan of stuur ons een mail.
Met vriendelijke groet, Simone

Hallo,
Ik ben Carma Oudendorp en ik ben de trotse moeder van Nick en Roos. Beide
zijn op dinsdag en donderdag, na een dagje school op de Vuursteen, te vinden
bij Knoet. Op het moment van schrijven ben ik zwanger van ons derde kindje,
die over een paar jaar hopelijk met net zoveel plezier als haar broer en zus ook
naar BSO Knoet mag. Omdat ik het belangrijk vindt om als ouder betrokken te
zijn bij de opvang van mijn kinderen ben ik in 2017 lid geworden van de
oudercommissie. Ik vind het leuk om op deze manier "dichtbij het vuur" te
zitten en mee te denken met de organisatie en op die manier daar waar
mogelijk de belangen te behartigen van de kinderen en ouders.

Mijn naam is Kevin Mac Donald ik ben de vader van Jairo, Layla en Alano(
basisschool De Kern). Mijn kinderen vinden het geweldig bij Knoet en dat zorgt
ervoor dat ik Knoet dan ook weer geweldig vindt. Het fysiek actief zijn na een
dag in de schoolbanken een geweldige combinatie. Ik ben graag betrokken op
een manier waarop ik kan meedenken en kan teruggeven wat me opvalt.
Vandaar dat ik nu plaats neem in de ouder commissie. Heb je vragen of
opmerkingen waarvan je denkt neem die mee en maak dit bespreekbaar, ik
hoor het graag van je.
Groet, Kevin

Spetterende groet,
Van het Team van Knoet
(Jos, Suzanne, Shireen, Sanne, Mark, Hans en Anneke)

