
 

 
 

 

 

 

 

 

BSO Praatjesmakers 2019 nr. 4 
 

Hallo allemaal! 
Daar zijn we weer, alweer herfst! De blaadjes vallen, de 

klok teruggezet, de dagen korter en de Sinterklaastijd is 

weer aangebroken! In deze Praatjesmakers weer 

aandacht voor de laatste nieuwtjes, de thema´s waar ze 

op de BSO´s mee bezig zijn, informatie over de App en 

leuke tips bij Sintstress bij jonge BSOkinderen. 

Veel leesplezier! 
 

De nieuwe App al geïnstalleerd?  
Wij horen dat veel ouders met BSOkinderen de App nog 

niet hebben geïnstalleerd. Voor wie het gemist heeft…. 

De App zal het af- en aanmelden van dagdelen 

vergemakkelijken en jullie meer inzicht bieden in de 

dagelijkse gang van zaken op de groepen. 

Vanaf maandag 28 oktober is de nieuwe App van start 

gaan.  

Hoe gaat het in zijn werk? 

• Ouders die voor het eerst gebruik gaan maken 

van de App ontvingen eind oktober brief van 

Koningskinderen met een handleiding. 

• De App kent geen internetversie, eenmaal 

geïnstalleerd kunnen ouders er gebruik van maken op 

hun smartphone of tablet. 

• Op maandag 28 oktober ontvingen alle 

BSO/TSO-ouders van Koningskinderen een email van no-

reply@nanny4all.nl met een inlogcode. 

• Om de App te downloaden moet deze mail 

geopend worden op de smartphone/tablet. Klik 

vervolgens op de link in de mail. 

• Let op! Sommige mailservers zullen deze mail als 

spam zien, check daarom eerst even de spambox, 

wanneer je denkt dat je geen mail hebt ontvangen. 

 

NB. Ouders die op dit moment al gebruik maken van de 

App (op de kinderdagverblijven werken we al met de 

App) hebben de naam of namen van hun oudste(n) al 

zien verschijnen wanneer ze inloggen voor de jongste(n). 

Zij zijn inmiddels bekend met de App en kunnen deze 

vanaf 28 oktober ook voor de oudste(n) gaan gebruiken. 

 

Extra informatie bij de handleiding: 

- Ruilen is niet (meer) mogelijk, alleen afmelden en 

aanmelden. 

- Afmelden bij ziekte of vakantie etc. graag 

aangeven met een ‘A’ of ‘Z’. Het budget wordt 

opgehoogd nadat de specifieke dag gepasseerd is. 

- Alleen ouders met kinderen die een 46 weken 

contract hebben, moeten zich in de vakantie per week 

afmelden met een ‘V’. Hiermee gaan de gekozen 

vakantieweken van hun af te melden tegoed af. 
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Extradag aanvragen met ‘B’ van budget. 

Indien er geen budget meer is en er dus geen ‘B’ 

gekozen kan worden, gebruik dan een ‘E’ van extra. Een 

Extra dagdeel wordt in rekening gebracht en 

meegenomen in het overzicht voor de tegemoetkoming 

van de overheid.  

We hopen dat de installatie van de App geen 

problemen oplevert, mochten er toch nog vragen zijn 

over het gebruik ervan, laat het ons weten, we helpen 

graag! 

 
 

Let op! 
Op 24 december 

(kerstavond) en 31 

december (oudjaarsdag) 

sluit Koningskinderen om 

17.00 uur.  
 

Afwezig?! 
De laatste weken in de decembermaand zijn vaak wat 

druk en rommelig. Iedereen is druk met Sinterklaas en 

vervolgens met kerst, er zijn veel feestjes, activiteiten en 

vieringen voor kinderen en kerstborrels en eindejaarsuitjes 

voor ouders. Dat betekent om allerlei redenen dat 

kinderen toch niet naar de BSO komen of soms juist een 

extra middagje opvang nodig hebben.  

Daarom vragen wij ouders met klem de BSO tijdig of zsm 

af te melden, dan kunnen wij wellicht nog andere ouders 

blij maken met de mogelijkheid een Extra dag(-deel) in 

te zetten vanuit hun budget!  
 

Achter de schermen… 
In de afgelopen maanden zijn we achter de schermen 

druk geweest met nadenken over de wisseling van 

collega´s. Dit om structureel betere oplossingen te vinden 

voor collega´s die onvoorzien langer afwezig zijn of 

waren op de werkvloer of een wens hadden om op een 

andere manier te werken, bijvoorbeeld op een andere 

locatie, een ander soort groep, meer willen werken of 

juist minder. Aan ons, het managementteam, de taak 

om naast het tegemoet proberen te komen aan deze 

wensen ook de wet- en regelgeving daarbij nauwlettend 

in het oog te houden. Inmiddels hebben we de grootste 

en belangrijkste verandering achter de rug en ervaren 

we na de eerste, soms spannende, weken dat kinderen, 

ouders en collega’s weer blij verrast zijn met de nieuwe 

ontwikkelingen. Een andere collega zorgt vaak voor een 

frisse wind, nieuwe ideeën en een andere sfeer. Wat 

maakt dat er op verschillende groepen weer andere 

activiteiten worden aangeboden dan voorheen, dat 

eigen handelen weer eens onder het vergrootglas ligt en 
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collega’s elkaar weer op een andere wijze 

enthousiasmeren en inspireren. Ook op groepen waar 

geen wisseling heeft plaatsgevonden waait hierdoor een 

andere wind. Wij merken dat de teams dit als heel leuk 

ervaren en dat maakt dat wij er achter de schermen ook 

blij van worden! 
 

BSO Paleis Eigenwijs zoekt OC-leden 
De oudercommissie van Paleis Eigenwijs (bij De Marlijn en De 

Mariënborn) zoekt een nieuw OClid. Zou je het leuk vinden om 5 

keer per jaar aan te schuiven bij een OCvergadering in de 

avonduren (van 20.00-21.30 uur) om mee te denken en te 

praten over beleidskeuzes, over de dagelijkse gang van zaken 

op de groepen, over onze activiteiten en de vormen van 

opvang die we bieden, meld je dan aan! Bij de groepsleiding 

van je kind of bij Paula, de locatiemanager, 

paula@koningskinderen.nl 

 

Even mailen met de OC… 
Mocht je als ouder eens een onderwerp willen aankaarten bij de 

oudercommissie, zoek dan contact via het mailadres van de OC 

van de BSO: 

Voor Paleis Eigenwijs: ocpaleiseigenwijs@koningskinderen.nl  

Voor BSO Villa Vorstelijk en Schatrijk: 

ocvillavorstelijk@koningskinderen.nl 

 

Spannende tijden 
De komst van Sint en zijn Pieten staat garant voor blije 

kindersnoetjes. Pepernoten, chocoladeletters en 

kadootjes: het is een gezellige en geheimzinnige tijd. 

Maar dat vindt jammer genoeg niet iedereen, want er 

zijn best veel kinderen bang voor Sint en Piet. Hoe maak 

je er ook voor hen een leuk feest van?  

De sinterklaastijd is vooral een spannende tijd voor de 

jonge BSOkinderen. Zij ervaren het Sinterklaasfeest ineens 

een stuk bewuster dan vorig jaar. Dat begint al met de 

eerste uitzending van het Sinterklaasjournaal. Zal alles wel 

goed gaan? Komt de grote kindervriend echt op tijd aan 

in Nederland? En heeft hij wel cadeautjes bij zich? Komt 

er ook een Piet bij ons langs? Een kind kan van al deze 

vragen behoorlijk wat stress en spanning opbouwen. 

Die sinterklaasstress en spanning wordt niet snel minder 

omdat er zoveel aandacht voor de Goedheiligman is. 

Niet alleen kom je (afbeeldingen van) Sint en zijn Pieten 

overal tegen; bijna iedere volwassene vraagt er ook 

naar. "Ben je wel lief geweest dit jaar?", "Pas maar op, 

Piet ziet alles" of nog erger: "kijk maar uit dat je niet in de 

zak moet naar Spanje". Bovendien zijn er tal van 

activiteiten zoals het schoenzetten op het werk, thuis, op 

school en in de supermarkt, met de bijbehorende 

bezoekjes van de Sint en de bergen snoepgoed. Kortom 

veel onrust. Wat te doen? 

11 tips tegen angst tijdens Sinterklaaastijd 

1. Gebruik Sinterklaas en zijn kadootjes niet als 

dreigmiddel. Benadruk het positieve aspect van 

dit kinderfeest en vermijd uitspraken die een kind 

bang kunnen maken. 

2. Zorg dat je kind voorbereid is. Zing samen 

sinterklaasliedjes, maak samen een mooie 

tekening voor de Sint, bak pepernoten, kijk 

samen naar het Sinterklaasjournaal en ga samen 

naar de optocht kijken. Zo kan je kind zich 

langzaam mentaal opmaken voor het feest. 

3. Besteed niet te veel aandacht aan de angst, 

maar benadruk wel hoe gezellig en leuk jij het 

vindt. 

4. Dwing een kind niet om Sint of zijn Pieten een 

handje te geven of bij hen op schoot te gaan. 

Kijk samen met je kind op veilige afstand naar de 

gebeurtenissen en laat het aan je kind of het 

dichterbij wil kijken of niet. 

5. Geef je kind uitleg. Vertel dat Piet door de 

schoorsteen kadootjes brengt en daarom roet 

op zijn gezicht heeft. Leg uit dat Sinterklaas heel 

veel van álle kinderen houdt en daarom 

kadootjes uitdeelt.  

6. Geef je kind verkleedkleren, zodat ze met mijter, 

roe en zak zelf Sint en Piet kunnen spelen. 

7. Zorg dat je kind voldoende nachtrust krijgt. Het is 

belangrijk dat je kind voldoende tijd heeft om 

alle indrukken te verwerken. Houd bovendien 

zoveel mogelijk vaste eet- en slaaptijden aan. 

8. Laat bij angst bij het naar bed gaan eventueel 

een lampje aan op de gang. Vertel dat Piet 

alleen iets komt afgeven, net als de postbode. Hij 

is zo weer weg. Je moet er immers niet aan 

denken onverwachts een zwarte Piet tegen te 

komen als je naar de wc moet. Je kan kinderen 

ook vertellen dat je Piet hebt gevraagd wat 

vroeger te komen, zodat jij als ouder de deur 

voor ze open kunt doen. 

9. Soms gaat een kind door de spanning spontaan 

weer in de broek of in bed plassen. Maak je hier 

niet te druk om. Meestal lost het probleem zich 

vanzelf weer op als alles weer ‘rustig’ is. Is dit niet 

het geval dan biedt het werken met stickers 

vaak uitkomst. 

10. Waarschuw bij een eventueel huisbezoek Sint en 

Piet dat ze het rustig houden. Dus geen luid 

gebons op de deur en enorme handen 

strooigoed naar binnen gooien, maar een 

statige Sint met kalme Pieten. 

11. Vier pakjesavond in het weekend vóór 5 

december. Dan is de spanning wat betreft de 

kadootjes ervan af en genieten kinderen meer 

van het sinterklaasfeest op school. 
 

 

Werken met thema’s 
Op de BSO’s zien wij de decembermaand vol met 

gezelligheid, kadootjes en lekkers met enthousiasme 

tegemoet. Naast alle leuke creatieve activiteiten, 

bakken we pepernoten, lezen en zingen we over de Sint 

en zijn Pieten. Verderop in de decembermaand 

schakelen we net zo makkelijk over op de kerst, versieren 

we de groepsruimten, zetten een sfeervol CD’tje op, 

bakken iets kerstigs en zijn we druk met kerstgroen, glitters 

èn de kerstgedachte… Ook dit jaar willen we weer een 

groep senioren verrassen met een klein zelfgemaakt 

presentje. In de aanloop daar naartoe vragen wij 

ouders…. 
 

Wie oh wie helpt ons aan kerstspulletjes die 

je zelf thuis niet meer gaat gebruiken?  
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Paleis Eigenwijs  

(Marlijn) Waar de jongens nog even druk waren met het 

maken van een herfstsoepje buiten (zie blauwe foto op 

voorzijde van deze PM), gingen deze meiden hard aan 

de slag met het gezellig maken van de groepsruimte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Mariënborn) Hier zijn al “dichtpieten” gesignaleerd ;-) De 

kinderen schrijven de mooiste gedichten, daar kan 

dichtpiet nog een puntje aan zuigen! 

Daarnaast verandert de groepsruimte per dag met 

zoveel creativiteit in de decembermaand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiernaast een voorbeeld 

van heerlijk creatief met fruit, 

gezond snoepen tijdens 

Sinterklaas doe je zo! 

 

 

Villa Vorstelijk  

Bij de Villa hebben net het thema 

‘bouwerpower’ afgesloten waarbij 

de kinderen heerlijk konden 

timmeren en gezellige huiskamers 

geknutseld hebben voor in het 

grote huis. 

Deze week zijn we begonnen met 

de aankleding voor Sint. Zo is er al 

een heuse inpakhoek, een 

stoomboot gevuld met kamers 

(want 

nu Sint 

met de 

trein komt mist hij zijn boot wel) 

ook hebben we Sint handen 

gemaakt voor op het raam 

zodat de pieten die 

langskomen kunnen zien wat 

voor een lieve kinderen op de 

BSO zitten. Verder lezen de 

kinderen elkaar voor bij de 

gezellige openhaard. Gezellig 

hoor! 

 

Schatrijk 

Op de bso van Schatrijk zijn de kinderen afgelopen 

periode ook weer heerlijk creatief geweest, na de bouw- 

en inrichtingsperikelen van de eigen kamertjes hebben 

we ons de afgelopen weken gestort op deze prachtige 

spijkertableaus. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Daarnaast hebben de 

kinderen met Bianca, die 

heel musicaal is, liedjes 

gecomponeerd… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Dat was het weer, tot de 

volgende keer!  


