
Nieuwsbrief BSO de Hemel mei 2022 
 
Kinderen ophalen 
U bent van harte welkom om uw kind(eren) binnen op te halen. We merken dat de ouders/ verzorgers 
toch nog wat afwachtend zijn hierin. Wees vooral welkom. Er zal ook weer meer contact zijn met de 
ouders en voor de kinderen is het ook erg leuk dat ouders mee kunnen kijken waar we zoal mee bezig 
zijn op de BSO! Het advies blijft om vooralsnog afstand te houden vanwege allerlei virussen die nu ook 
weer om het hoekje zijn komen kijken. U kunt alleen via de hoofdingang en/of als we buiten spelen, 
via het hek binnenkomen. Het is niet mogelijk om uw kind(eren) bij een ander ingang op te halen. U 
mag uw kind(eren) eventueel begeleiden bij het aantrekken van de jas en het meenemen van de tas of 
andere spullen. Het parkeren op de stoep raden wij ook af vanwege de boetes die uitgedeeld worden.  
 
Website 
De website heeft een nieuw jasje. Voor het pedagogische beleidsplan, inspectierapporten en andere 
informatie verwijzen wij u hiernaar.  Neem vooral een kijkje! www.kdvhetparadijsje.nl 
 
BSO telefoon 
We hebben een bso groepsapp aangemaakt waar we praktische informatie zullen delen. Er zal 
bijvoorbeeld gedeeld worden dat we op het plein spelen. Ouders kunnen niet reageren op wat er 
wordt gestuurd. Dat kan uiteraard wel privé naar het nummer van de bso. Op de bso telefoon zijn wij 
dagelijks bereikbaar van 14:00 tot 18:00. Het nummer is 06-28297262. Als er met spoed iets 
doorgegeven moet worden kan dit via het kinderdagverblijf. Het telefoonnummer van het 
kinderdagverblijf is 0182-549275. 
 
BSO e-mailadres 
BSO de hemel en BSO de droom zijn ook te bereiken via e-mail. Het e-mailadres voor beide BSO’s is 
dehemel@kdvhetparadijsje.nl.  
 
Verzoek aan de ouders 
Wanneer uw kind(eren) niet naar school komen, dus ook vaak niet naar de BSO dan verzoeken wij u 
ook om dit te melden bij de BSO. Dit kan dagelijks tussen 14:00 uur – 15:00 uur. Wanneer u voor 
14:00 uur wilt afmelden dan kunt u bellen naar het kinderdagverblijf deze is te bereiken op 
telefoonnummer 0182-549275. 
 
Mededelingen rondom BSO 
Zoals u hierboven heeft kunnen lezen maken we gebruik van een WhatsApp groep. Hier worden vaak 
belangrijke mededelingen gecommuniceerd. Uw kunt denken aan spontane uitjes. Ook wanneer er 
iets verandert in de planning wordt dit als eerst hierin gecommuniceerd. In deze groep kan alleen 
gecommuniceerd worden door de beheerder. Wanneer u toch iets wilt mededelen dan kunt u 
uiteraard een privé bericht sturen naar de BSO. Zit u nog niet in de WhatsApp groep meldt dit dan bij 
een van de pedagogische medewerkers.  
 
Dag planning 
Als de kinderen om 15:00 uur klaar zijn met school komen ze allemaal zelf naar de BSO-ruimte. De 
kinderen gaan dan allemaal netjes eerst hun handen wassen en komen dan op de groep. Er ligt dan al 
van alles klaar op de tafels zoals verschillende spelletjes, strijkkralen of kleurplaten. De kinderen 
mogen dan zelf kiezen wat ze gaan doen. Als de kinderen van de bovenbouw er ook zijn om 15:15 uur 
splitsen we de groep, de kleuters gaan naar hun eigen lokaal en de oudere kinderen blijven op de 
groep. Als alles opgeruimd is gaan we met z’n alle aan tafel, we doen dan een check, check 
dubbelcheck om te kijken of we geen kinderen missen. Daarna kiezen we de hulpjes van de dag uit. De 
hulpjes mogen dan de bekers en de bakjes uitdelen voor het fruit moment. We gaan met z’n alle 



lekker fruit eten en even bij komen van de school dag! Als alle kinderen klaar zijn met fruit eten gaan 
we lekker even naar buiten, de kinderen kunnen dan hun energie kwijt en ze krijgen zo ook een frisse 
neus. Alle kinderen zijn verplicht om in ieder geval 15 minuten naar buiten te gaan. Na die 15 minuten 
is iedereen vrij om te doen wat hij/zij wil. De keuze is dan of om buiten te blijven spelen of lekker naar 
binnen te gaan voor een knutselactiviteit of een ander binnen spel. Voor elke groep is er 1 
pedagogisch medewerker binnen en 1 pedagogisch medewerker buiten. Om 16:30 uur is het tijd voor 
het cracker moment, de kinderen mogen regelmatig zelf hun crackers smeren. Na het cracker moment 
mogen de hulpjes de juffen helpen met de groep opruimen, alle spullen van het cracker moment 
opruimen, tafels schoonmaken, de groep aanvegen en alle stoelen op de tafels zetten. In de winter 
sluiten we af in de gymzaal, de kinderen vinden het dan superleuk om het lijnen spel of iemand is hem 
niemand is hem te spelen. Maar met dit lekkere weer sluiten we buiten af, heerlijk in de zon spelen! 
Als kinderen liever binnen spelen is dat natuurlijk ook mogelijk, niks is verplicht op de BSO!  
 
 

15:00 uur – 15:15 uur  Kinderen welkom heten en vrij spelen 
15:15 uur  Fruit moment  
15:30 uur – 15:45 uur (tot 16:30 uur) Verplicht buiten spelen  
15:45 uur – 16:30 uur Binnen activiteiten 
16:30 uur  Cracker moment 
17:00 uur – 18:00 uur Binnen en/of buiten –activiteiten (+gymzaal) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorjaarsvakantie 
Tijdens de voorjaarsvakantie zijn wij met de kinderen op reis gegaan naar India. De kinderen hebben 
een nieuw cultuur leren kennen. Wat was het gezellig! We hebben samen een gerecht klaargemaakt. 
Wat was de naanbrood met kip masala, frietjes en groenten heerlijk! Ook hebben we armbanden 
geknutseld en henna gezet. Verder hebben we super toffe sport en spel activiteiten in de mammoet 
gedaan. Om een beeld te krijgen van de activiteiten voegen we hieronder wat foto’s toe.  
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  

 
Meivakantie  
 

De 1e week meivakantie stond in het teken van Saoedi-Arabië. Elke dag hebben we verschillende 
activiteiten met de kinderen gedaan. We hebben ons gericht op het geloof, dit sloot mooi aan bij de 
mooie maand waar we in zaten, de Ramadan. 
Maandag 25-04 hebben we de week rustig gestart in Goverwelle. De kinderen zijn creatief bezig 
geweest, ze kregen allemaal wat verf op hun hand om een mooi hand afdruk te maken, ze hebben 
mooie kleuren gemixt. Aan de hand van het 5 zuilen liedje hebben de kinderen bij elke vinger een zuil 
van de islam kunnen op schrijven. Ze hebben er een mooi kunstwerk van gemaakt! Ook konden de 
kinderen hun energie kwijt in de speeltuin. 
Dinsdag 26-04 de tweede dag van de vakantie waren we gezellig in Bloemendaal. De kinderen 
hebben vrij gespeeld, sommigen hebben rustig aan tafel Monopoly gespeeld en andere vonden het 
leuk in de huishoek of de bouwhoek. Buiten hebben de kinderen leuk gespeeld, gevoetbald, gefietst, 
met de skelter geracet en mooie kunstwerken gemaakt met stoepkrijt. In de middag mochten de 
kinderen een mooi voetbalshirt ontwerpen, er zijn hele mooie ontwerpen uitgekomen! 
Donderdag 28-04 vandaag waren we weer in Bloemendaal. De kinderen hebben een leuke dag 
gehad, we hebben vrij gespeeld, buiten gespeeld en voetbaltoernooi gehouden. De kinderen waren 
erg fanatiek! De kinderen die niet mee wilden voetballen hebben heel erg leuk toe gejuicht! 
Vrijdag 29-04 hebben we de week afgesloten in Goverwelle. Vandaag stond er een placemat op de 
planning. De kinderen mochten helemaal zelf kiezen hoe ze de placemat wilde maken, groot, klein, 
kleurrijk of rustig helemaal naar hun eigen keuze. Ook hebben we een leuke Islam quiz gedaan, onze 
kennis met elkaar delen. We hebben veel van elkaar geleerd! 
We hebben een gezellig maar ook leerzame week gehad. We hebben veel geleerd van elkaar, maar 
ook met elkaar. 
 
De 2e week van de meivakantie begon met een feestelijke dag vrij i.v.m. Eid-al-fitr. Op dinsdag 
hebben we gezellig met de kinderen kunstwerken gemaakt met mozaïek. Omdat het thema Marokko 
was hebben we ze natuurlijk een Marokkaanse vlag erbij laten maken. Helaas ging het picknicken bij 
groenhoven park niet door omdat het weer niet mee zat. We besloten om op de BSO te blijven, maar 
omdat de kinderen in de ochtend leuk samen speelde hebben we een PlayStation hoek klaargezet als 
compensatie. Op donderdag vierden wij met alle kinderen Eid-al-fitr op de BSO. Er was een 



springkussen klaargezet, er was genoeg lekkers en voor de meiden was er een Hennaya geregeld om 
hun handen mooi te laten versieren. Natuurlijk hebben de jongens weer gebruik kunnen maken van 
de PlayStation (tijdslimiet). In hun mooie Eid outfits hebben ze vervolgens een fotoshoot gehouden. 
Na het spelen hebben we het feest afgesloten met een Marokkaanse lunch. Omdat het thema 
Marokko was hoorde daar natuurlijk ook veel lekkernijen bij. We sloten de week op vrijdag af door 
gezamenlijk het gerecht tajine te maken als afsluiter van de dag i.p.v. crackers. Met een leuk potje 
bingo waar natuurlijk ook fantastische prijzen bij gewonnen konden worden hebben we de vakantie 
afgesloten. We hopen dat jullie allemaal een fijne Eid-al-fitr hebben 
 
Zomervakantie planning 
In de zomervakantie zullen de volgende thema’s aanbod komen: 
 

 
§ Vrijdag 17 juni 2022  

 

 
Vaderdag  

 
§ Dinsdag 12-07-2022  

 

  
Eid al Adha vieren op de BSO  

 
§ Maandag 11-07-2022 t/m vrijdag 14-07-2022  

 

  
Mexico                     Zomervakantie week 1  

 
§ Maandag 18-07 2022 t/m vrijdag 22-07-2022  

 

  
   Japan                        Zomervakantie week 2  

 
§ Maandag 25-07 2022 t/m vrijdag 29-07-2022  

 

  
Italië                        Zomervakantie week 3  

 
§ Maandag 01-08-2022 t/m vrijdag 05-08-2022  

 

  
Turkije                      Zomervakantie week 4  

 
§ Maandag 15-08 2022 t/m vrijdag 19-08-2022  

 

  
Portugal                   Zomervakantie week 5  

  
§ Maandag 22-08-2022 t/m vrijdag 26-08-2022  

  

  
Spanje                      Zomervakantie week 6  

  
Stagiaires 
 
Meester Ibrahim 
Mijn naam is Ibrahim Aakil en ben geboren op 4 mei 1995. Zoals de meeste ouders al weten loop ik 
stage op BSO de hemel en dit doe ik al sinds 19 januari 2021. Loop al een lange tijd stage nu en 
ondanks dat ik me uren al behaald heb kom ik nog iedere week met plezier na de BSO. Ik volg de 
opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker op de Maascollege in Rotterdam. Via deze weg 
probeer ik mijn doel te bereiken om uiteindelijk in een internaat of jeugdgevangenis te werken. Als 
stagiaire ben ik veel actief met de kinderen door middel van allerlei verschillende activiteiten zowel 
binnen als buiten. Buiten speel ik vaker vrij met de kinderen dit omdat zij dan vaak vragen of ik met 
hen mee wil spelen en zij zelf dan kiezen wat we gaan doen. Daarnaast zorg ik er ook voor dat de 
groep schoon blijft en snijd ik de fruit voordat de kinderen komen. Dit is korte samenvatting over wie 
ik ben en wat ik doe. 



 
Juffrouw Karam 
Mijn naam is Karam Saber en ik ben zeventien jaar. Ik volg de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch 
Medewerker op niveau 4. Ik ben deze opleiding gaan doen omdat ik zelf al heel vaak op mijn neefjes 
en nichtjes heb gepast. Ik merkte al snel dat ik de ontwikkeling van kinderen erg interessant vind, en 
daarom besloot ik om mij er meer in te gaan verdiepen. 
 
Ik ben stage gaan lopen bij KDV Het Paradijsje en BSO De Hemel, omdat de kleinschaligheid van de 
kinderopvang mij erg aanspreekt. Er is zowel een kinderopvang als een peuteropvang als een 
buitenschoolse opvang aanwezig binnen deze kleine kinderopvangorganisatie. Het is mooi om te zien 
hoe het samenhorigheidsgevoel erg aanwezig is. 
 
Verder is het leuk om te zien hoe de kinderen het naar hun zin hebben: ze worden blij wanneer ze de 
leidsters aan zien komen/ wanneer er een leuke activiteit gepland staat. 
 
Kinderen van nu zijn de toekomst, dus ik vind het erg mooi om ze te ondersteunen in hun 
ontwikkeling! 
 
Juffrouw Salma 
Ik wil me graag even voorstellen… Ik ben Salma, ik ben 20 jaar. Sinds oktober 2021 ben ik begonnen bij 
het Paradijsje. Ik volg de opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker ik zit nu in leerjaar 2. Ik 
doe dit door middel van een BBL-traject, dat betekent dat ik 1 dag in de week naar school ga en de 
rest van de week werk. Op dit moment werk ik op maandag en dinsdag bij de kleutergroep. Het komt 
ook voor dat ik op andere dagen werk, en ook af en toe bij de bovenbouw, dit verschilt. Ik vind het 
heel erg leuk om te werken met de kinderen, ik heb in een korte tijd al een band met ze opgebouwd! 
Ik hoop nog meer te kunnen leren en mijn diploma te halen in 2023, zodat ik daarna volledig kan 
werken met alle kennis!  
 
Mentorschap  

Afgelopen periode hebben we mentorgesprekken gevoerd met de kinderen. Hieruit zijn een 
aantal dingen gekomen die de kinderen graag willen of niet zouden willen. Er is uit gekomen dat 
de kinderen het erg naar hun zin hebben op BSO de Hemel en dat ze met veel plezier komen. 

Een ander puntje wat we hebben besproken is wat ze graag doen op een dag en tijdens de 
vakanties. Daaruit is gekomen dat ze graag vrijspelen en ook het schoolplein vinden ze fijn. De 
splitsing van groepen vinden de kinderen ook fijn, hierdoor ervaren de jongste kinderen meer rust 
tijdens het spelen. De eetmomenten zijn ook wat rustiger waardoor we meer de kans hebben om 
een gesprekje te voeren met de kinderen over hoe hun dag is geweest. Dit komt tijdens de 
gesprekken ook vaker terug dat ze de gesprekjes tijdens het eten erg waarderen. 

In de vakantie doen we ook verschillende activiteiten zoals de Mammoet en parken bezoeken. In 
sporthal de Mammoet worden ook groepsactiviteiten aangeboden. De kinderen hebben tijdens 
de gesprekken hun voorkeuren aangegeven wat ze graag in de gymzaal doen. 

De kinderen hebben verteld wat ze thuis graag doen en wat hun hobby’s zijn.  Om hierop aan te 
sluiten hebben we ook gevraagd wat ze aan nieuw materiaal willen op de BSO. Hieruit zijn 
verschillende dingen gekomen waar we in de toekomst veel mee kunnen om het de kinderen nog 
meer naar hun zin te maken. 
 
Het is niet wettelijk verplicht om na een mentorgesprek de ouders uit te nodigen. Als er uiteraard 



aanleiding voor is zullen wij het initiatief nemen om contact met u op te nemen, wanneer er geen 
aanleiding is en u zelf toch behoefte heeft aan een gesprek over uw kind(eren) dan kunt u altijd 
contact opnemen met de mentor van uw kind. 

Liefs,De BSO leidsters 

Juf Layla Juf Salima Juf Salma 
Sarah Amaya Matin 
Mohammed Lotfi Ismail Mohammed Zayn 
Sifaw Amany Ramzi 
Rayan C Sami Ibrahim 
Adam M Maher Lina 
Meysa Sabir Mohammed Qassim 
Rihab Anissa Meryem 
Amira M Yara Zakaria 
Nouraya Fares Junaid 
Adam  Ines Ayyoub E 
Ayoub L Chahid  Rayan S 
Ayman Yahya Yasmine 
Wiam Salem Manar 
Fatima M Roudayna  
Aymen Maher  
Sara  Louay   

 
Pedagogische medewerkers en groepen 
De BSO bestaat uit 2 groepen: een groep met kinderen van 4 tot 7 jaar en een groep met kinderen van 
kinderen van 6 tot 12 jaar.  
Juf Salima staat maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bij de groep van 4 tot 7 jaar en Juf Layla staat 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bij de groep van 6 tot 12 jaar. De reden waarom de groep is 
gesplitst is, om leeftijdsgericht te werken. Wij bieden hier dan een aanbod aan de kinderen die bij hun 
ontwikkelingsfase past. Wanneer het mogelijk en passend is combineren we de groepen zodat de 
kinderen van elkaar kunnen leren en profiteren.  
 
Weekschema 

§ Maandag Juf Salima, juf Salma en juf Layla 
§ Dinsdag Juf Salima, juf Salma, juf Layla en juf Bouchra 
§ Donderdag Juf Salima, juf Layla en juf Bouchra 
§ Vrijdag Juf Salima en juf Layla 

 
Wanneer er vragen zijn neem dan contact op met: Asmae, Samia, Layla, Bouchra, Salima of Salma. 
 
Nieuw personeel 
Zoals jullie wel weten is er een behoorlijk tekort aan pedagogische medewerkers. Wij zijn achter de 
schermen dan ook bezig met het werven van nieuw personeel.  Juf Samira en Fatima zullen begin juni 
bij ons starten. Juf Samira zal zowel op de dagopvang als de BSO werken en juf Fatima zal zo nu en dan 
ingepland worden op de BSO, maar zal voornamelijk werken op de dagopvang. Uiteraard zullen zij zich 
binnenkort aan u voorstellen. Daarnaast zijn wij nog bezig met wat sollicitatiegesprekken. Wanneer we 
meer weten zullen wij u uiteraard informeren.  
 



Zomervakantie 
Binnenkort is het zomervakantie. Iedereen is hier ook wel aan toe na jaren van onzekerheden rondom 
de Corona epidemie. Mocht u uw vakantie nog niet hebben doorgegeven dan willen wij u verzoeken 
dit z.s.m. te doen. Wij dienen namelijk roosters te maken voor deze periode.  
 
Aangezien we ook een behoorlijk tekort hebben in de branche kinderopvang zijn de vakanties bijna 
niet te organiseren. Wij hebben daarom als directie de oudercommissie ingeschakeld om hierover 
mee te denken. Er zijn nu gesprekken gaande omtrent het structureel sluiten van de kinderopvang 
voor een duur van 2 weken in het hoogseizoen. Dit zou betekenen dat u dan rondom deze periode uw 
vakantie kunt inplannen. Uiteraard kijken wij ook naar de weken waarin het minst gebruik gemaakt 
wordt van de kinderopvang. Wanneer we een reactie hebben ontvangen van de oudercommissie 
zullen wij u hierover informeren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


