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Even voorstellen: 

Hoi allemaal!  
Mijn naam is Nicole van der Bok en ik ben 
30 jaar oud 
Ik woon samen met mijn vriend en doch-
tertje van 6 maanden in Middelharnis.  
Vanaf 11 juni kom ik gezellig werken bij 
Kinderopvang Flakkee en heb daar onwijs 
veel zin in!  
Monique en Annelies ken ik al een aantal 
jaar uit vorige werksfeer en kijk er naar uit 
weer met hun te mogen samenwerken 
Ik vind het fijn om een stukje te mogen 
bijdragen aan het opvoeden van de kind-
jes en vooral het genieten van de kinderen  
De kinderen op hun eigen manier en tempo zich laten ontwikkelen vind ik 
belangrijk en vind het leuk daar een steentje aan bij te dragen 
Ik heb er zin in! Tot snel 

Nieuws van de BSO 

Het is alweer even geleden, maar wat hebben we een leuke meiva-

kantie gehad. We zijn naar het Streekmuseum in Sommelsdijk ge-

weest, natuurspeeltuin de Buutenplaets in Ooltgensplaat, een 

speurtocht gedaan met allerlei leuke opdrachten zoals raadsels, 

puzzels en zoekopdrachten, we zijn naar de boerderij geweest om 

de dieren te voeren en zijn naar De Flipjes geweest. 

We zijn alweer druk bezig met het zomervakantieprogramma, tips 

en ideeën zijn welkom! 

Nieuws van de dagopvang 

 
Fijn hoor dat het weer wat warmer is buiten en we hebben al aardig wat 

zonnige dagen gehad, laat de zomer maar komen! We spelen altijd al graag 

buiten maar nu met de zandbak, het speelhuis en het mooie gras op het 

plein is het extra fijn.  De baby’s kunnen heerlijk spelen op het gras en de 

‘grotere’ vinden het leuk om te graven, bouwen en sommige kinderen ne-

men zelfs een duik in de zandbak 

Op de groep hangen er weer nieu-

we knutselwerkjes, met vrolijke 

lente kleuren. We heten nog een 

aantal nieuwe kinderen welkom bij 

de Flamingo’s, zo komen Teun, Liva 

v/d B. en Maayke binnenkort bij ons 

spelen en Ruben is net begonnen. 

Welkom allemaal, gezellig hoor! 

Oudercommissie 
Even voorstellen: 
 
Ik ben Jozien de Wit. 
Samen met mijn vriend 
Jurien en zoontje Sam 
wonen we sinds kort weer 
in Dirksland.  

Zelf ben ik leerkracht in 
het basisonderwijs. Dit 
doe ik al jaren met veel 
plezier in Ouddorp. Met 
kinderen is er geen dag 
hetzelfde en dat maakt 
ons beroep niet alleen 
leuk maar ook erg afwis-
selend.  

Ik vind het dan ook leuk 
om nu  als ouder in een 
'commissie' te zitten en 
kijk er naar uit om eens 
vanuit deze hoek mijn 
bijdrage te mogen leve-
ren.  

Nieuws  
 
Personeel 
Nicole van der Bok komt ons vanaf 11 juni versterken. Hieronder stelt zij zich 
aan jullie voor. 
 
Borre 
We hebben een logeerkoffer van Borre. Sommige 
kinderen hebben al kennisgemaakt met Borre. In de 
koffer zitten een knuffel en 3 voorleesboekjes. Deze 
koffer mag mee naar huis om samen de boekjes te 
lezen.  
 


