
 
Nieuwsflits BSO School B december 2019 
 
Contactgegevens 
Telefoonnummer BSO School B: 06-13900062       
BSO School B, e-mail BSOschoolB@konn.nl 
Aanspreekpunt: Yvonne Ariesen 06-10525730 
Teamleidster: Vanessa Vis, e-mail   v.vis@stichtingpeuterwerk.nl 
Wijzigingen kunt u zelf doorgeven in ouderportaal Konnect. Lukt dit niet dan kunt u contact opnemen 
met de leidsters of info@konn.nl, tel; 088-0305100 
Wijzigingen voor de volgende dag graag doorgeven voor 17.00 uur via het ouderportaal. Iedere 
avond wordt het ouderportaal bijgewerkt zodat u kunt zien of uw aanvraag is goedgekeurd. 
 

De nieuwsbrief wordt tijdelijk aangeleverd via e-mail en ouderportaal, Konnect. 
Vanaf 2020 zal de nieuwsbrief alleen nog d.m.v. ouderportaal, Konnect verspreid worden. 
 
Herstel Yvonne 
Komende week zal Yvonne weer een aantal uren dinsdag en donderdag aanwezig zijn op de BSO. 
Half januari hoopt ze weer volledig hersteld te zijn. Yvonne heeft er veel zin in om weer te beginnen. 
Momenteel werkt ze vanuit huis, voor vragen kunt u mailen of bellen met haar. 

 
Denkt u aan de volgende vrije dagen!! 
Vrijdag 6 december  studiedag    alle leerlingen vrij  
Vrijdag 20 december   12.15 uur start kerstvakantie  alle leerlingen vrij 
 
6 December  
Onze eigen locatie is op vrijdag 6 december gesloten. Kinderen die gebruik maken van opvang op 
deze dag kunnen terecht op BSO Zuiderbasis in Giethoorn. 
Contactgegevens: BSO Zuiderbasis, Binnenpad 56, 8355BT Giethoorn.  
Tel: 06-36553523, E-mail: BSOZuiderbasis@konn.nl   
 
Kerstvakantie, 23 december tot 3 januari 
In de kerstvakantie is de BSO locatie van School B gesloten. Kinderen kunnen in de vakantie terecht 
op de Beazo in de Beatrixschool. De locatie is open van 7.30 uur tot 18.00 uur, tenzij u verlengde 
opvang heeft aangevraagd. Wij vinden het fijn wanneer u, uw kind(eren) voor 9.00 uur brengt en na 
16.00 uur ophaalt. Op deze manier blijft het rustig op de groep en kunnen we aantrekkelijke 
activiteiten ondernemen.  
Contactgegevens: BSO Beazo, Middenweg 4, 8332 CZ, Steenwijk 
Tel 06 - 130 314 54 , E-mail: BSOBeaZo@konn.nl  
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Wat hebben wij gedaan in november? 
November stond in het teken van de herfst. De kinderen hebben veel buiten gespeeld. We zijn naar 
het park geweest en hebben van alles geknutseld met de gevonden materialen. Tijdens de kookbso 
hebben de kinderen lekkere mini pizza’s, soep en toetjes gemaakt. 

 

 
Wat gaan we doen in december? 
In december staat het thema feest centraal. We sluiten aan bij het Sinterklaas- en Kerstfeest. Op de 
groep bakken we pepernoten en maken we samen met de oudere kinderen een programma voor 5 
december. Spelletjes, knutselen en ontspanning staan deze maand centraal! 
 
 
Wij wensen iedereen een fijne decembermaand! 
 
 
Hartelijke groet, 
Team BSO School B 
Irana, Elly, Bianca, Yvonne en Els 

 
 
 
 
  


