We hebben weer een gezellige en actieve zomerperiode achter de rug. Toen ik terugkwam van
vakantie begin deze week, hing het informatiebord bij de ingang helemaal vol met foto’s van allerlei
activiteiten en bij de BSO-trappen hingen posters met wat er zoal gedaan was. Een bruisend geheel,
als je het zo ziet, waarbij het weer ook goed mee heeft gespeeld deze zomer. Op Pipeloi zelf zijn
allerlei activiteiten geweest rond het thema ‘werelddelen’: stokpaardenrace als echte cowboys, met
verf versierde lijfjes zoals je dat ook in Afrika ziet, etc. En er zijn ook uitjes geweest. Zo zijn de BSOkinderen in de Azië-week bij een Chinees restaurant gaan lunchen, en er zijn ook bezoekjes gebracht
aan verschillende dieren- en speelparken.
Een complimentje voor de inzet van iedereen. Bedankt allemaal!

Zomerfeest BSO vrijdag 28 augustus 18.00u19.30u
Vergeet het niet, als u deze nieuwsbrief tenminste nog op tijd hebt kunnen lezen. Het zomerfeest van
de BSO, met als thema ‘continenten’. Het is American party: ouders nemen eten mee, en de BSO
zorgt voor de drankjes. Behalve gezellig eten en drinken en uitwisselen van alle vakantieverhalen, is
er ook een dia/foto-presentatie van wat de kinderen de afgelopen zomervakantie op de BSO gedaan
en meegemaakt hebben. De blauwe kamer wordt hiervoor ingericht als bioscoop.
De oudercommissie is ook actief op het feest, met een ‘fotoloterij’. Evenals bij het KDV houden ze
fotoshoots van kinderen. Het nummer van de foto is tevens lotnummer, waarmee fraaie prijzen te
winnen zijn. Met de opbrengst wordt iets leuks gedaan voor het personeel. Dus vergeet niet ook wat
geld mee te nemen.

Ouderavond BSO donderdag 24 september 19.30u-22.00u
‘‘Goed spelen:
wat is dat en hoe kun je dat stimuleren?’’
o.l.v. speel- en speelgoeddeskundige Marianne de Valck
Het lijkt zo gewoon: kinderen die spelen. Maar het gaat ook wel eens niet lekker. En wat kun je dan
doen om spel te stimuleren, of wat is ‘verstandig’ speelgoed? En moet je kinderen van deze leeftijd (47 jaar) altijd in het zicht hebben tijdens het spelen?
Zo kan iedereen vast nog wel meer vragen verzinnen. Waarop u antwoorden kunt krijgen tijdens de
ouderavond. De avond wordt verzorgd door speeldeskundige Marianne de Valck. Zij heeft een eigen
adviesbureau op dit gebied.
Het leek ons ook een mooi onderwerp met het oog op sinterklaas: wat zijn belangrijke dingen om op te
letten bij de keuze van speelgoed?
We hopen op een grote opkomst, want het wordt vast een interessante avond!
Er komen intekenlijsten op de groep te hangen, maar u kunt zich ook aanmelden door een berichtje te
sturen naar m.vanleeuwen@kinderopvang-wageningen.nl.
Maatregelen Mexicaanse griep
Kinderopvang Wageningen heeft conform de landelijke adviezen maatregelen getroffen om de
verspreiding van Mexicaanse griep zoveel mogelijk te voorkomen. Één van de maatregelen is dat we
van u vragen om kinderen met griepverschijnselen in combinatie met koorts boven de 38˚ thuis te
houden, en uw kind direct op te halen als u door de locatie gebeld wordt omdat uw kind meer dan 38˚
koorts heeft in combinatie met griepverschijnselen. Een kind mag weer naar de opvang komen als de
koorts weg is, het kind zich niet meer ziek voelt en het kind niet meer besmettelijk is (besmettelijk is
men vanaf 1 dag vóór, tot ongeveer een week ná het begin van de ziekteverschijnselen).
Op de toegangsdeuren van de groepen hangt een informatieblad voor ouders i.v.m. Mexicaanse
griep. Daarop kunt u nog meer lezen over onze maatregelen (ook in te zien op website onder startnieuws).
Afscheid Josien en …
Tijdens het zomerfeest nemen we afscheid van Josien als vaste medewerker van het Trollenhol.
Wellicht krijgt ze nog allerlei dingen mee die haar herinneren aan de tijd op de Heksenketel. Maar we
zullen haar vast nog wel eens zien, want ze blijft invallen tijdens schoolvakanties. Josien, heel erg
bedankt voor je enthousiasme en daadkracht. En succes met je opleiding.
… nieuwe medewerker Maaike
Volgende week begint Maaike als nieuwe vaste medewerker op het Trollenhol. Ze heeft afgelopen
jaar al stage gelopen bij de Trollen (op woensdag, donderdag en vrijdag), dus zij is voor de meeste
van u geen onbekende. We hebben Maaike als een enthousiast en actief type leren kennen, dus we
zijn blij dat ze bij ons komt werken. Ze zit nu in haar laatste schooljaar Pedagogisch Werk en gaat nog
één dag in de week naar school. Welkom Maaike en succes met leren en werken.
Oudercommissie (LOC)
De oudercommissie komt na het zomerreces weer bij elkaar op woensdag 2 september. De notulen
hangen op het grote bord, naast het kantoortje.
Tijdens het zomerfeest van het KDV heeft de LOC een fotoloterij gehouden. Dit gaan ze op het
zomerfeest van de BSO weer doen. Dus kom even langs bij de stand! Met de opbrengst van beide
loterijen wordt er iets leuks gedaan voor het personeel.
Als u ergens meer over wilt weten of belangstelling hebt voor deelname aan de LOC, kunt u contact
opnemen met de voorzitter, Marcia Dielissen, moeder van Lars (Boefjesburcht) en Timon (rode
kamer), tel.nr. 0317-460578 of marcia.dielissen@spcorp.com.
Personeel
- in het najaar nemen de medewerkers van Pipeloi deel aan verschillende cursussen. Voor de helft
van de KDV-mensen is dat een cursus over spelen, door Marianne de Valck, die ook de
ouderavond van de BSO verzorgt. De andere helft van het KDV-personeel en de mensen van de
BSO gaan een cursus “Werken met jongens” doen. Doel daarvan is dat wij, vrouwen, meer inzicht
krijgen in de belevingswereld van jongens en beter in leren spelen op hun behoeftes. Daarnaast
zijn er de cursussen en herhalingsavonden kinderEHBO en BedrijfsHulpVerlening (BHV).

-

begin september komen er twee stagiaires Kinderopvang: op groen komt Jessika Cornelissen en
op De Boefjesburcht Roxanne Verwijs. Welkom!

Korte berichten
- in september beginnen de muzieklessen door muziekschool Harlekijntje weer op onze BSO.
Informatiefolders staan in de houders naast het kantoortje. Voor meer informatie kunt u ook kijken
op www.harlekijntje.nl.

Agenda
vrij. 28 augustus, 18.00-19.30u zomerfeest BSO, thema “Continenten”
wo. 2 september, 20.00u
vergadering LOC
vrij. 4 september, 17.00u
muziekles BSO (Harlekijntje) waar ook ouders bij mogen zijn, in
speelhal beneden
do. 24 september,
ouderavond BSO, thema ‘Wat is ‘goed’ spelen en hoe stimuleer je
19.30u-22.00u
dat?’, met speeldeskundige Marianne de Valck

Colofon
Dit is de maandelijkse nieuwsbrief van Pipeloi en de Heksenketel. Als u uw e-mailadres heeft
doorgegeven bij Kinderopvang Wageningen (mailadres@kinderopvang-wageningen.nl), komt de link
naar de nieuwsbrief daar binnen. De nieuwsbrief staat op de site www.kinderopvang-wageningen.nl
onder het tabje ‘klanten’.
Als u iets kwijt wilt dat van belang is voor kinderen en/of ouders van Pipeloi of de Heksenketel, dan
kunt u dat doorgeven aan Marion van Leeuwen (m.vanleeuwen@kinderopvang-wageningen.nl). Daar
ligt ook de eindredactie van deze nieuwsbrief.

