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Evaluatie Kerstvakantie 
Na alle feestdagen begon De Theepot in het 
nieuwe jaar weer met een leuke, gezellige 
vakantieweek vol activiteiten. Zo is er door De 
Theepot in Hillegom een bezoek gebracht aan 
de bioscoop in de Muze Noordwijk en  zijn we 
naar het ski centrum in Hillegom geweest om 
te sleeën. In Lisse gingen de kinderen op pad 
naar “Kraantje Lek” en werd er een bezoek 
gebracht aan een winterplein. Een heerlijke 
week vol activiteiten, uitstapjes en knutselen.  
 
Winterwandeling 
Op vrijdag 6 januari werd de Winterwandeling 
gehouden in het Keukenhofbos. Er was een 
grote opkomst van kinderen met familie en 
ook het winterse weer deed goed zijn best!  
In het Keukenhofbos was er een route van 
lichtstaafjes uitgezet en waren de leidsters 
verkleed als figuren uit de film Frozen. Ze 
deelden puzzelstukken uit en aan het einde 
van de tocht bij het scoutinghuis, stond Elza te 
wachten en was de puzzel compleet. Als 
beloning kregen de kinderen een zakje chips. 
Om lekker op te warmen was er een heerlijk 
kampvuur om marsh mallows te warmen en er 
was chocolademelk en glühwein. Ook was er 
een tafel gedekt met wat lekkernij.  
Wij hebben genoten en vonden het een mooie 
start van het nieuwe jaar! 

 
 

 

 
Konijn Tommie 
Ons lieve konijn Tommie van de locatie aan de 
Olympiaweg is helaas overleden. Een aantal 
jaren geleden hebben we hem van Sint 
gekregen, toen we naar de locatie aan de 
Olympiaweg verhuisden. 
Meester Thijs heeft samen met juf Sissi en een 
aantal kinderen, vrijdag 20 januari Tommie in 
de tuin begraven. Ze hebben er iets moois van 
gemaakt, zodat de kinderen nog een mooie 
herinnering hebben.  

 
 
Voorjaarsvakantie 
In de week van 27 februari is de 
voorjaarsvakantie. Het thema van deze 
vakantie is beroepen. De leidsters zijn alweer 
druk bezig met het plannen van uitstapjes en 
het bedenken van knutsels en activiteiten 
rond een leuk beroep.  
Graag ontvangen wij voor 6 februari uw 
opvangwensen voor de vakantie. Wanneer er 
ruilingen, afmeldingen of aanvragen zijn voor 
extra opvang, geef dit dan tijdig door, zodat 
wij kunnen kijken naar de mogelijkheden en 
de planning van het vakantieprogramma.  
De Toermalijn school wijkt af van de 
schoolvakantie en heeft een week eerder vrij. 
Geef z.s.m. opvangwensen door, zodat wij hier 
rekening mee kunnen houden! 
 
GGD controle 
Op alle locaties komt de GGD weer langs. De 
Leerwinkel en Groen BSO zijn al aan de beurt 
geweest. Het verslag wordt op onze site 
openbaar gemaakt.  
 



Theepraatje 
Mandy Verbeek 
Mandy Verbeek staat als leidster bij ons op de 
BSO aan de Olympiaweg, maar heeft ook een 
aantal administratieve en organisatirische 
taken op zich genomen. Zij is als assistent 
leidinggevende een aanspreekpunt voor 
ouders, naast Pauline Leepel en Mia 
Schoneveld van de directie.  
 
Studiedagen 
Bij studiedagen van scholen biedt De Theepot 
altijd opvang aan voor de hele dag, mits dit 
tijdig wordt aangegeven, zodat wij iemand 
voor de opvang in kunnen roosteren. Geef dus 
tenminste 2 weken van te voren aan wanneer 
u extra opvang nodig hebt. Deze extra opvang 
uren komen dan automatisch op de factuur, 
zodat u ook over deze uren toeslag kunt 
ontvangen.  
 
Uitstel verhuizing BSO naar Prinses Irenelaan 
Met het winterse weer heeft de bouw aan het 
speelplein vertraging opgelopen en moeten 
wij de start van onze BSO aan de Prinses 
Irenelaan uitstellen van 6 februari naar 6 
maart. Jammer, maar de kinderen kunnen op 
deze manier ook nog even genieten van hun 
oude stekkie. Vrijdag 3 februari van 16.00-
18.00 uur is wel gewoon het open huis voor 
kinderen die alvast even kijkje willen komen 
nemen en belangstellenden. Juf Miranda en 
Juf Ashley zullen van de nieuwe locatie 
worden, maar juf Ashley zal ook nog 
regelmatig op de locatie van de Leerwinkel te 
zien zijn.  
 
Herinnering: Judo 
Voor de jongere kinderen van de BSO 
Hillegom wordt in samenwerking met 
sportschool Aarts een judo workshop van 6 
lessen op 6 dinsdagen aangeboden. Opgeven 
kan via de mail of brief die is uitgedeeld. De 
kosten van de workshop van 6 lessen is 15 
euro en wordt automatisch op uw 
maandelijkse factuur bijgeschreven. Opgeven 
kan nog tot 3 februari! 
 
Vriendjesdagen 
Voor elke BSO locatie zullen er weer vriendjes 
dagen gepland worden. De eerste locatie waar 
dit wordt gepland is de locatie aan de 
Olympiaweg. Een uitnodiging hiervoor volgt 
nog voor deze kinderen.  
 
 

Kapper 
Onze leidster en kapster Linda heeft weer een 
aantal “knipdagen” gepland:  

 7 februari BSO aan de Olympiaweg 

 13 februari Groene BSO 

 14 februari Leerwinkel BSO 

 16 februari BSO aan de Ruishornlaan 
De kosten van een knipbeurt zijn 9 euro en 
worden automatisch op uw factuur 
bijgeschreven. Inschrijven voor de kapper kan 
via mail of intekenlijst op de deur van de 
locatie. Knipwensen kunnen per mail worden 
doorgegeven, dan sturen wij die naar Linda 
door.  
 
Nieuwe Theepotsite 
Komende maand gaat onze vernieuwde site 
de lucht in. Via de site kunnen ouders zich 
inschrijven en kan er voor het ouderportaal 
worden ingelogd. We zijn erg blij met de 
nieuwe uitstraling van de site.  
 

 
 
 

 
 

Verlof juf Tanja 
Juf Tanja van de Groene BSO krijgt al een 
mooie buik. In april zal zij met verlof gaan en 
zal zij in afwachting zijn van haar tweede 
kindje. Tanja heeft al een zoontje en we zijn 
allemaal heel benieuwd wat dit gaat worden! 
Na de zomervakantie zal zij weer terug komen 
van haar verlof.  
 
 
 
 



Theepraatje 
Afscheid juf Charlotte 
Juf Charlotte is nog niet zo heel lang 
werkzaam bij De Theepot op de Leerwinkel 
locatie. Per maart zal zij hier alweer stoppen, 
omdat zij een mooie kans heeft gekregen om 
in een hele andere branche werkend een 
opleiding te doen. We zullen haar erg gaan 
missen, maar wensen haar heel veel succes 
toe.  
 
10-minuten gesprekken 
In maart worden er 10-minuten gesprekken 
gepland voor de BSO. Deze gesprekken zijn 
vrijblijvend. U ontvangt hiervoor nog een 
uitnodiging en wanneer wenselijk, kunt u zich 
aanmelden/inschrijven.  
 
Zwemmen 
Op dinsdagen gaat juf Patricia en 
donderdagen gaat juf Liza met het 
Theepotbusje richting het zwembad de 
Waterkant in Lisse. De leidsters begeleiden de 
kinderen naar en in het zwembad. De 
kinderen van de BSO zwemmen 2 lessen 
achter elkaar met pauze. In de pauze wordt er 
wat gegeten en gedronken en na de les gaan 
de leidsters weer met de kinderen richting De 
Theepot, waar ze opgehaald kunnen worden.  
Vindt u dit een mooie kans om uw kind 
zwemdiploma’s t laten halen, zonder dat u 
zelf twee maal in de week richting het 
zwembad moet? Geef u dan op via de mail en 
wij gaan kijken of er nog plaats is en sturen u 
meer informatie toe.  
 
Jaaropgave en 13e maand 
Wanneer u nog extra opvanguren heeft 
afgenomen in december, ontvangt u komende 
maand nog en laatste factuur van 2016. Deze 
factuur wordt samen met de factuur van 
februari op 21 februari geïncasseerd.  
In de eerste week van maart, wanneer alle 
facturen van 2016 zijn voldaan, zullen wij de 
jaaropgaven van 2016 digitaal versturen.  
 

 
 

OC leden 
anuit alle locaties zoeken wij een ouder in 
onze Oudercommissie, zodat alle ouders 
vertegenwoordigd zijn. Wij zijn dan ook nog 
steeds op zoek naar ouders van de locatie aan 
de Ruishornlaan in Lisse en van onze 
speelleerschool. De oudercommissie komt 
ongeveer 5 maal per jaar bijeen om te 
vergaderen over zaken m.b.t. de opvang, 
waarbij natuurlijk koffie, thee en wat lekkers 
klaar staat. Heeft u interesse? Leuk, mail ons.   
 

 
 

 


