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Even voorstellen: 

Nieuws van de BSO 
 
Wat hebben we een leuke vakantie gehad en wat een heerlijk weer 
hadden we. Het leek wel lente! We zijn naar de voorleesmiddag 
geweest bij de bieb in Middelharnis, hebben een mooie hut ge-
bouwd, zijn op uitstapje geweest naar Adventuredome, hebben 
kruukplaetjes gebakken en een kunstwerk geschilderd.  
Verder veel spelletjes gedaan en op het menu stond ook iedere dag 
iets lekkers, van pannenkoeken tot broodjes gezond.  
 
We kijken nu al uit naar de meivakantie! Tips zijn altijd welkom! 
 
Ook tijdens stakingsdagen van de basisscholen vangen we kinderen 
op. Op de stakingsdag van 15 maart zijn we naar De Mekkerstee 
geweest 

Wist u datjes van de dagopvang                                                                                            

Maura, Liva en Amber onze nieuwste kinderen zijn bij de Flamingo’s en zij 
het erg naar hun zin hebben?       
Tijn en Rikki niet met- en niet zonder elkaar kunnen? Net als een getrouwd 
stel ;)  
David graag voor Sam zorgt en Sam dit ook erg leuk vindt?  
Jaylen de hele dag kletst? We verstaan er alleen nog weinig van ;) 
Wietse binnenkort ook gezellig bij de Flamingo’s komt spelen? 

We een logeerkoffer hebben met een knuffel van Borre en 3 leesboekjes? 

Die koffer om de beurt  een weekend met de peuters mee naar huis mag? 

De oudercommissie even voorstellen: 
 
Mijn naam is Chantal van der Baan, 
getrouwd met Kristian en samen heb-
ben we twee kinderen, Stef (2014) en 
Rikki (2016).Stef gaat 2 dagen naar de 
BSO en Rikki gaat 2 dagen naar het 
kinderdagverblijf. Ik werk zelf als ver-
koopmedewerkster in een viswinkel. Ik 
zit in de oudercommissie omdat ik het 
leuk vind mee te denken over het rei-
len en zeilen op de BSO en kinderdagverblijf van de kinderen. 
 

 
Ik ben Pieterke (35), getrouwd met Martin 
en moeder van Nyncke. Wij zijn nog niet zo 
bekend in Dirksland, we wonen sinds eind 
Januari hier. Nyncke gaat op Maandag en 
Woensdag naar de BSO. Ze wordt dan 
opgehaald bij de bushalte omdat ze dan 
vanuit haar school op Oostvoorne komt. 
Het is wel fijn dat ze op deze manier kin-
deren van hier leert kennen. Ze wilde na 
de intake niet meer naar huis dus ze vond 
het toen al geweldig.Wellicht zijn er men-
sen die mij al een beetje van gezicht ken-
nen. Op maandag werk ik bij T-Toys, ook 

wel beter bekend als, bie Erna :-) ! Daar werk ik nu bijna 4 jaar met 
veel plezier. Mijn andere 3 werkdagen vul ik bij Jorny Products, ook 
een bedrijf hier in Dirksland. De stap om hier te gaan wonen vanuit 
Goedereede was dan ook niet zo heel groot. De reden om voor mij 
bij de Oudercommissie te gaan, is niet alleen omdat Monique het bij 
de intake vroeg, of dat ik heel veel tijd over heb, maar ook een beet-
je uit eigenbelang, haha. Zo leer ik niet alleen meer mensen kennen, 
maar kan ik ook de belangen van ouders en kinderen behartigen 
zodat onze kinderen een mooie tijd hebben op de opvang en wij 
onze kinderen met een gerust hart kunnen achterlaten.Als er vra-
gen of opmerkingen zijn, stel ze gerust en als je me niet ziet, we 
hebben een speciaal e-mailadres aangemaakt waar je ideeën kwijt 
kunt zodat wij ze in de OC kunnen bespreken. 
 
U kunt de oudercommissie benaderen via het volgende mailadres: 
ockinderopvangflakkee@gmail.com 
 
 
Meer leden zijn welkom. Indien u hierover meer informatie wilt, 
horen we dit graag van u.  
 

Nieuws  
 
Personeel 
Onze invalleidster Elsemieke is 3 maanden in verwachting. Gefeliciteerd 
Elsemieke! 
 
Vanaf 10 juni komt Nicole van der Bok 18 tot 27 uur per week bij ons werken. 
Nicole heeft al heel wat jaren ervaring in de kinderopvang, zowel op de dag-
opvang als op de BSO. In de volgende nieuwskrant zal zij zich nader aan u 
voorstellen.  
 
Opening  
Op vrijdag 29 maart is de officiële opening 
van Kinderopvang Flakkee. Voor de kin-
deren van alle leeftijden zijn er allerlei leuke 
activiteiten te doen. We hopen op jullie 
komst! 
 
Open dag 
Op zaterdag 6 april organiseren we in sa-
menwerking met Fysiotherapie van den 
Berg en centrum Orthopedie een open dag 
van 10.00 uur tot 14.00 uur. Geïnteresseer-
den kunnen dan vrijblijvend een kijkje ko-
men nemen bij onze opvang en voor de 
kinderen is er een leuke activiteit te doen.  
 
GGD-inspectie  
Op 12 februari is de GGD op inspectie geweest bij onze dagopvang en BSO.  
De GGD was tevreden en we voldoen aan alle eisen. We ontvangen hierover 
nog een inspectierapport. Zodra deze binnen is, ligt dit ter inzage in de hal 
en staat het op de website.  
 
Pasen 
Op donderdag 18 april organiseren we een paasontbijt vanaf 9.00 uur voor 

alle kinderen van de dagopvang vanaf 18 maanden.  

Alle kinderen van de BSO zijn vanaf 16 uur welkom om mee te doen aan 

leuke paasactiviteiten. Zowel voor de dagopvang als BSO ontvangt u nog 

een uitnodigingsbrief.  

Ontbijt 
Omdat we merken dat het voor sommige kinderen moeite kost om al ontbe-

ten te hebben als ze vroeg gebracht worden, hebben we besloten dat kin-

deren tot 7.30 uur hun (meegebrachte ) ontbijt hier mogen nuttigen. Dit 

geldt alleen voor de kinderen die tot 7.30 uur gebracht worden, m.u.v. fles-

voeding.  


