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De oudercommissie van de Bieënkorf wil 
graag de ontwikkelingen die betrekking 
hebben op ouder/kind door middel van een 
eigen nieuwsbrief verspreiden. Deze nieuws-
brief wordt twee keer per jaar uitgebracht, in 
het voorjaar en in het najaar.

n   Thema-avond
Op donderdag 26 maart jl. hebben wij als 
Oudercommissie een thema-avond voor 
ouders, verzorgers, gastouders en personeel 
van de Bieënkorf georganiseerd. Tijdens deze 
avond heeft Marieke Elders, Praktisch Peda-
gogisch Gezinsbegeleidster, ons meer verteld 
over regels en grenzen tijdens het opvoeden 
van kinderen. Door middel van een filmpje, 
stellingen en haar uitleg hebben wij goede 
tips gekregen om regels en grenzen toe te 
passen. Tijdens deze avond zijn we er ook 
achter gekomen dat veel ouders met veel 
dezelfde situaties thuis te maken hebben. 
Het is prettig om te weten dat meer ouders 
met dezelfde problemen of situaties zitten.  
Wij vonden het een zeer geslaagde thema-
avond.

n   Betrokkenheid en activiteiten 
Bieënkorf

Afgelopen periode heeft de Bieënkorf weer 
een aantal leuke activiteiten georganiseerd 
voor kinderen die bij de dagopvang en BSO 
komen.  Op woensdagmiddag 1 april jl. heeft 
de BSO een vriendjes- en vriendinnetjes-
middag georganiseerd. Vanaf half 2 tot half 
5 mochten kinderen die op de woensdag-
middag naar de BSO gaan een vriendje of 
vriendinnetje meenemen naar de BSO. In de 
sporthal werden activiteiten georganiseerd en 
de kinderen waren heel erg enthousiast.  
Als je kindje jarig is mag het trakteren bij de 
Bieënkorf. De ouders mogen rond 11.00 
uur de traktatie brengen en alle kinderen 
zingen lang zal ze leven. Er wordt een mooie 
verjaardagsmuts gemaakt, de jarige mag 

boven op de tafel op de grote stoel zitten, 
kaarsjes worden uitgeblazen en de jarige mag 
een klein cadeautje in de mand uitzoeken. 
Kinderen ervaren dit als een heel erg speciaal 
moment. Mocht je als ouder niet bij deze 
leuke gelegenheid aanwezig kunnen zijn, dan 
is het mogelijk dat de pedagogisch medewer-
ker mooie foto’s maakt van het vieren van de 
verjaardag. 

Ook worden er foto’s gemaakt op de eerste 
dag dat je kind naar peuterwerk of kinderop-
vang gaat zodat je een indruk kan krijgen wat 
hij/zij deze eerste dag zoal gedaan heeft.
Door de BSO is in week 14 een high tea 

georganiseerd in het kader van Pasen. 
Er werden vier kleine hapjes gemaakt die de 
kinderen zelf mochten opeten.
Op het moment dat je kind bijna de leeftijd 
van 4 jaar heeft bereikt, gaat een pedagogisch 
medewerker met een klein groepje kinderen 
een bezoekje brengen aan de basisschool. 
Met de grote elektrische bakfiets gaat het 
ritje richting de basisschool. Op deze manier 
maakt je kind alvast kennis met de basisschool 
van jullie keuze. Alle kinderen die 4 jaar wor-
den krijgen hiervoor een uitnodiging.
Als Oudercommissie vinden wij dat de Bieën-
korf erg betrokken is en veel leuke activiteiten 
organiseert voor kinderen van dagopvang, 
peuterwerk en BSO.

n   Even voorstellen

Hallo allemaal. Sinds kort ben ik aangesloten 
bij de oudercommissie. Ik zal mij kort even 
voorstellen. Ik ben Christel Ruiter, getrouwd 
met Roy Ruiter. Samen hebben wij 2 kinde-
ren, Luca van 4 jaar en Julian van 1 jaar. Luca 
is altijd met heel veel plezier naar de Bieën-
korf gegaan, en gaat nu nog 1 middag naar de 
BSO. Julian gaat sinds een poosje nu ook naar 
de Bieënkorf, ook hij heeft er veel plezier!

Daarnaast heeft Viviana Dina afscheid geno-
men als lid van de Oudercommissie.

ZOMERVAKANTIE! 
Graag willen wij van de gelegenheid gebruik maken om jullie een heel fijne, 
ontspannen en zonnige vakantie toe te wensen met elkaar!

WIST JE DAT
Wist je dat als een tweede of 
derde kind naar de kinderopvang of 
gastouder gaat, de kosten hiervoor 
door de kinderopvangtoeslag soms 
wel worden vergoed tot boven de 
90%?

WIST JE DAT
Wist je dat een kip met kuikens een 
bezoekje heeft gebracht aan de 
Bieenkorf?..


