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Zomervakantie  
Wat een enthousiaste en mooie verhalen hebben wij gehoord van 
kinderen die al met hun ouders op vakantie zijn geweest. Ook 
hebben we zo genoten van de prachtige vakantiefoto’s die wij 
regelmatig via WhatsApp binnenkregen en nog steeds krijgen.  
Wij wensen iedereen, die nog in de komende weken op vakantie 
gaat, veel plezier en succes met het maken van mooie, zonnige 
herinneringen voor later. Wil je ons ook meenemen op reis?  
Stuur een WhatsApp zodat we met elkaar een geweldige vakantie 
beleven! 
 
Thema Reizen gericht op thuislanden en ontdekking 
van nieuwe landen  
Pakistan 
Het eerste thuisland dat we bezoeken is Pakistan. We zoeken 
Pakistan op de wereldbol en wijzen het land aan. Dan kleuren we 
de Pakistaanse vlag. Arham en Zaina laten hun mooie 
traditionele kleding zien en trekken hun cricketkleding aan als ze ons het cricketspel leren. Dat is een 
leuk spel om te spelen. Ook nemen ze heerlijke Pakistaanse gerechten mee om te proeven. We bekijken 
de foto’s  van prachtig versierde Pakistaanse bussen. Die zijn veel leuker dan de Nederlandse bussen en 
wat kunnen er een heleboel mensen in! We beklimmen de Himalaya, op de beweegkussens, en vinden 

de Markhorn. Tot slot genieten we van mooie Pakistaanse muziek en 
leert Zaina ons een paar woorden Urdu.  
 
Syrië     
Sam, Sham en Qassem komen uit Syrië. Zus Sham en broer Qassem  
showen hun traditionele kleding en nemen een groentegerecht mee. 
Sham vertelt over het land en laat zien hoe je een naam in het Arabisch 
schrijft. Ook leert ze ons een paar woorden Arabisch. 
 
Israël 
Het thuisland van Gefen, Sadde en Lotem is Israël. Zij nemen 2 
prachtige boeken mee en het wordt een geweldige uitdaging voor ons om 
de boeken te lezen. De letters in het boek zijn net kleine tekeningen. 
Gefen laat zien dat je het boek van achteren naar voren en van rechts 
naar links leest. In Hebreeuws leest hij een stuk voor en het klinkt 
prachtig! Ook leert hij ons een paar woorden in het Hebreeuws terwijl 

zijn broers trots naar hem kijken. We vinden een schat in de tuin, het is een gelukhand, en we bekijken 
wat er allemaal op afgebeeld staat. Hierna verblijdt mama ons met twee verrassingen. Ze heeft alle 
namen van de kinderen en life coaches in het Hebreeuws geschreven op een gekleurd papier. Daar 
maken we, voor elk kind en life coach, ook een gelukhand van die we ophangen in de groepsruimte. 
Mama maakt voor ons traditionele  Sjabbatbrood en neemt de zelfgemaakte abrikozenjam van oma mee. 
Hmm…..lekker!   
 
China 
We bezoeken het thuisland van Yilin, Hao, Bo, Wayne en Felix. Mooie maskers, waaiers en pandaberen 
worden gemaakt en ook de vlag wordt gekleurd. De moeder van Wayne en Felix maakt knoedels voor 
ons en dat smaakt naar meer. Wat we verder beleven in China, is voor de volgende Nieuwsbrief! 
 
Samen genieten en leren van elkaar 
Wij, de life coaches, vinden het fantastisch om te zien hoe de kinderen opleven zodra we ‘hun’ land 
bezoeken en wat ze erover vertellen. Ouders (+oma) bedankt voor het spontaan meenemen van 
traditionele kleding, gerechten, spelmaterialen, boeken en het leveren van leuke ideeën. We hebben al 
veel geleerd en genieten van alle mooie momenten met elkaar. In de komende weken reizen we door 
naar Iran, Duitsland en komen we weer terug in Nederland, waar je ook 
heerlijk op vakantie kunt gaan!  
    
Gezellige waterpret en lol in de tent 
Tijdens de tropische dagen spelen we regelmatig buiten in de tuin en beleven 
veel waterpret. Zo hebben we o.a. een watersproeier, verschillende plastic 
opblaasbare zwembaden, speelwaterbakken, waterspuiters, en een glijmat. 
Nogmaals willen we aan ouders vragen zwemspullen mee te nemen en niet 
te vergeten je kind in te smeren met zonnecrème voordat hij/zij wordt 
gebracht bij REKI.  
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De tent in de tuin zorgt voor veel lol en het douchen onder de boom is een geweldige, frisse ervaring. We 
gaan steeds meer genieten van ons verblijf op de camping! 
 
Drie extra bijlagen bij deze Nieuwsbrief: Inspelen op andere opvang, enquête 
vernieuwing en vervoer BSO REKI nieuw schooljaar 2022-2023 
 

1. Inspelen op andere opvang 
In de afgelopen jaren is ons team de vernieuwing ingegaan omdat wij ons  niet herkennen in de negatieve 
verhalen over kinderopvang die in de media verteld worden. Al jaren hebben wij, in stilte, gekozen voor 
een eigentijdse positieve & gezonde visie en uitvoering in de praktijk. Met passie zijn wij die gaan 
vertalen in verschillende marketingverhalen en hopen hierdoor meer verbinding met diverse partijen te 
krijgen. In de afgelopen maanden hebben we de politiek, media, Gemeente, scholen, universiteiten, 
verloskundigen, huisartsen, ziekteverzekeringen, fysiotherapeuten, GGD, banken en werkgevers 
benaderd. Mochten ouders ook mee willen helpen om onze vernieuwing bekend(er) te maken aan een 
andere ouder, eigen werkgever of een idee hebben om ons nieuws beter te verspreiden, laat het ons 
weten. In de bijlage is ons laatste verhaal ingevoegd. Wij willen onze passie voor een positieve en gezonde 
omgang met elk kind graag verspreiden en gaan door met onze missie een Feel Good centum voor 
kinderen van 0-13 jaar. 
  

2. Enquête  
Wij willen aan alle ouders vragen om de enquête over onze vernieuwing zorgvuldig te lezen en in te 
vullen. Met jullie input en feedback worden wij geïnspireerd om nog meer plannen te verwezenlijken. 
Graag ontvangen wij alle enquêtes volledig ingevuld voor 22 september 2022 retour. Hierna 
ontvangen alle ouders een evaluatie.  
 

3. Formulier vervoer BSO REKI nieuwe schooljaar 2022-2023 
Wij hebben een nieuw formulier vervoer BSO REKI nieuwe schooljaar 2022-2023 ontwikkeld en  
willen aan de BSO ouders vragen om het ingevulde formulier voor 15 augustus 2022 aan ons te 
retourneren. Maandag 22 augustus starten de basisscholen en wij hopen dat ouders ook de informatie 
aan de leerkrachten doorgeven wat betreft de overdracht van school naar REKI & ophalen op 
schooltijden (en dus niet later). 
    
Aktiepunten   

- Ga mee op ontdekkingsreis of beleef het mee door ons op Instagram of Facebook te volgen 
- Heb je zelf ook nog een idee? Laat het ons weten 
- Tips en leuke feiten over een thuisland? Laat het ons weten 
- Het is ZOMERVAKANTIE, dus geniet van de zon en elkaar 
- Stuur een Whatsapp of foto van je vakantie, dat is leuk en je krijgt altijd een reactie terug 
- BSO ouders stuur voor 15 augustus het formulier terug 
- Stuur voor 22 september de enquête ingevuld terug 

 
 
 

 


