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BS ’t Bossche Hart op Facebook
Vanaf heden heeft ‘t Bossche Hart een facebookpagina. Hierop zullen
regelmatig berichten en foto’s worden geplaatst van de activiteiten op
school. Belangstellenden die beschikken over Facebook kunnen zoeken
op ’t Bossche Hart. Likes en leuke reacties zijn natuurlijk van harte
welkom! Uitgebreide fotoreportages worden op de website geplaatst:
www.hetbosschehart.nl

Flexibele opvang BSO
Vanaf 1 januari 2017 wordt er bij BSO De Boschkidzz gestart met de mogelijkheid voor flexibele
opvang. Het betreft een pilot tot de zomervakantie. Daarna wordt besloten of de flexibele
opvang in het nieuwe schooljaar wordt voortgezet.
Wat is flexibele opvang?
Bij flexibele opvang hoeven de ouders/verzorgers niet wekelijks een vast dagdeel af te nemen,
maar kan de opvang op dinsdag en/of donderdag naar keuze worden afgenomen. Vanwege de
inzet van onze leidsters is het noodzakelijk dat onze leidsters een dag van tevoren weten
wanneer het kind op de BSO aanwezig is.
Hoe werkt flexibele opvang?
Om flexibele opvang op te nemen, wordt er gewerkt met een ‘strippenkaart’. Voorafgaand aan
de startdatum neemt de ouder/verzorger een ‘strippenkaart’ af met een minimale afname van
10 keer opvang per kind. Deze strippenkaart wordt gefactureerd aan de ouders/verzorgers en
vervolgens kunnen deze de strippenkaart inzetten per dagdeel opvang. Per keer dat gebruik
wordt gemaakt van de BSO, wordt dit in mindering gebracht op de strippenkaart. Dit wordt
door de leidsters bijgehouden. Als de strippenkaart leeg is, wordt er een nieuwe factuur
opgesteld voor 10 keer opvang.
Ten slotte
Als u gebruik wilt maken van flexibele opvang, dan kunt u dit via het inschrijfformulier op de
website www.spelen-is-leren.nl aangeven. Maakt u al gebruik van BSO en u wilt dit wijzigen
naar flexibele opvang? Dan kunt u dit via het mutatieformulier BSO op onze website doorgeven.
Personele wijziging PSZ
Wij verwelkomen Jory van de Corput als nieuwe leidster op PSZ Hummelbosch. Zij zal werkzaam
zijn op woensdag- en donderdagochtend en vervangt Nancy Biemans die op deze ochtenden in
Oudenbosch werkzaam zal zijn.

Carnaval en techniek
Het motto van carnaval is dit jaar DOEDU WIR MEE. Wij doen zeker mee
en we willen het dit jaar groots aanpakken. De geplande techniekmiddag
van 26 januari breiden we uit naar twee techniekmiddagen op 2 en 3
februari. We gaan op deze middagen aan de slag om voertuigen en
aankleding voor de optocht te maken. Hulpouders zijn hierbij
onmisbaar! Ook de leden van de carnavalsstichting zullen een steentje
bijdragen.

Kerstviering
De kerstviering was dit jaar een zeer geslaagde. Na een gezellige ochtend waarin alle kinderen
mooie werkstukjes hebben geknutseld, hebben we ’s avonds genoten van een heerlijke
maaltijd op een sfeervol ingericht leerplein. Dank aan de vele hulpouders! Bijzonder was dat dit
jaar niet alleen de peuters van Hummelbosch erbij waren, maar ook onze allerjongste kinderen
van KDV ’t Toverbosch. De kerstmarkt werd zeer druk bezocht en was een prachtige afsluiting
van de dag. Foto’s zijn te vinden op onze website, op facebook hebben we een filmpje
geplaatst.

Wij wensen iedereen een heerlijke vakantie,
gezellige feestdagen en een fantastisch 2017!!!
Team BS ’t Bossche Hart

