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Carnaval 
We hebben een gezellige carnavalsweek 
achter de rug. De juffen en kinderen waren 
mooi verkleed en werd volop gedanst en 
gefeest. Een druk programma, maar erg leuk. 
Wij zeggen: op naar het volgende feest! 
 
Nieuwe Speelleerschool locatie in de Jozef 
Maandag 6 maart gaat de nieuwe 
Speelleerschool locatie in de Jozefschool 
open. Op vrijdag 24 februari zijn de kinderen 
komen wennen. Al het speelgoed werd 
ontdekt en er werd kennis gemaakt met de 
leidsters Sabine en Suzanne. Ook Miranda 
Mink zal wanneer nodig bij springen op de 
locatie.  
Op de locatie van de Jozefschool worden 
dezelfde opvangpakketten aangeboden als op 
de locatie in het Raam en ook wordt er met 
het VVE programma Uk & Puk gewerkt.  
Iedereen heeft er zin in en we gaan ook op 
deze locatie een mooie tijd beleven.  
 
Nieuwe leidster 
Met het openen van een nieuwe locatie, waar 
Sabine gaat werken, komt er een nieuw 
gezicht bij de Speelleerschool het Raam.  
Ilse van Zonneveld komt het team versterken 
op maandag, dinsdag en vrijdag. Zij heeft al 
eerder meegelopen en wordt komende dagen 
ingewerkt. We heten haar dan ook van harte 
welkom! 
 
Stage 
Na de voorjaarsvakantie komen twee 
stagiaires van het Fioretti een kijkje nemen bij 
de speelleerschool. Zij zullen een paar dagen 
meedraaien om te kijken wat het werken in de 
kinderopvang inhoud.  
  
Cursus 
De leidsters van de Speelleerschool zijn weer 
bezig met een cursus onder leiding van Linda 
Bluijs. Zij heeft ons gecertificeerd voor het VVE 
programma Uk & Puk en zij begeleid ons nu 
met het gebruik van een observatiemethode 
en leert ons hiermee differentiëren. Een 
aantal avonden zitten we hiervoor bij elkaar 
en ook zijn er een aantal groepsbezoeken 
waarbij Linda op de groep de leidsters komt 
observeren.   
 

 

Hatsjoe! 
Het nieuwe thema heeft alles te maken met 
ziek zijn en de dokter. Op de Speelleerschool is 
er dan ook een hoek ingericht op het thema, 
want Puk is ook ziek en hij moet natuurlijk 
door de Theepot doctoren beter gemaakt 
worden.  
Verschillende ontwikkelingsgebieden komen 
aanbod. Zo wordt het meten behandeld, 
doordat we verschillende maten zakdoeken 
hebben voor verschillende mensen en 
knuffels. Welke zakdoek hoort bij wie?  
 
GGD 
De GGD is voor dit jaar al op alle BSO Theepot 
locaties langs geweest. De rapporten waren 
allemaal positief.  
Op 1 maart hebben wij bij de Speelleerschool 
in het Raam de jaarlijkse GGD controle gehad. 
Hieruit volgt straks een concept rapport en 
het uiteindelijke rapport wordt daarna 
openbaar gemaakt.  
 
Warme Maaltijd 
Bij de Speelleerschool bieden wij ook een 
warme maaltijd aan. Voor € 3,50 bestellen wij 
een kleine maaltijd en gaan we 17.00 uur aan 
tafel. 
 
 Fotograaf 
De fotograaf staat al op de planning. Op 12 
juni komt fotograaf Veefkind in de ochtend 
langs om alle kinderen van de Speelleerschool 
in het Raam op de foto te zetten.  
De locatie van de Jozefschool komt na de 
zomervakantie in september aan de beurt.  
 

 
 


