
Herfst: 

We hebben de afgelopen tijd veel geknutseld met de kinderen om de 

ruimtes van de Bikkels en de Bengels mooier te maken. Dit is gelukt, 

we hebben allerlei mooie zelfgemaakte knutsels op de muur hangen 

van de groepen. 

O k t o b e r  2 0 1 7  

J a a r g a n g  9 ,  

n u m m e r  1 0  

Algemeen:  

• Neem regelmatig een kijkje op het ouderportaal, daar 

worden ook foto’s op gezet en een verhaaltje over de 

dag 
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Gefeliciteerd 

Jens 05-10 

Jurian 04-10 

Fay 1-10 

Max 7-10 

Teun 11-10 

Pien 21-10 

 

Mick 4-11 

Tobias 22-11 

Mel 3-11 

Sem 7-11 

Tijn 11-11 

Esmee 14-11 

Sanne 20-11 

Gymschoenen! 

We hebben deze maand weer een aantal keer ge-

bruik gemaakt van de gymzaal. De kinderen vinden 

het erg leuk om daar te spelen en te sporten. Alleen 

niet alle kinderen hebben gymschoenen om in de 

gymzaal te kunnen spelen. Zouden jullie willen nakij-

ken of uw kind nog gymschoenen heeft en deze niet 

te klein zijn.   



Bezoek onze website: 

www.kindercentrum-

robbedoes.nl 
Welkom  

Pien heten we welkom op de BSO 

en wensen haar veel speelplezier 

bij de Bengels. 

Grappen en moppen: 

Mara: Ik kan zonder handen opstaan’ 

Nele: Dan heb je zeker wel veel buikspieren ‘ 

Herfstvakantie: 

Wat hadden wij het getroffen met het weer! We zijn 

dan ook lekker veel buiten geweest. We hebben iede-

re dag met de vele bladeren gespeeld en activiteiten 

gedaan zoals ; torens bouwen van takjes (daar waren 

de meiden goed in), spinnenweb gemaakt door een 

bol wol naar elkaar over te gooien, naar de speeltuin 

geweest en 2 x scaventerhunt  gedaan. Dan ga je in 2 

teams op zoek naar dingen in de buurt zoals, een poot 

afdruk, een insect, een paddenstoel enz. als je alles 

gevonden hebt, ga je terug naar de BSO. Wie daar als 

eerste is heeft gewonnen. Het leukste is dan om te 

verstoppen, zodat het ander team denkt dat ze ge-

wonnen hebben haha! We hebben lekkere dingen 

gemaakt zoals, spinnenkoekjes, egeltjes van gruit en 

egeltjes van eierkoeken mmm dat was smullen! Ook 

is er flink geknutseld . Er zijn spinnenwebben getim-

merd, egeltjes gemaakt van wol en een voederrol ge-

maakt voor de vogels. Natuurlijk werd er tussendoor 

gezellig geklets, spelletjes gedaan en gekleurd. Het 

was een leuke herfstvakantie   


