
 
 

Nieuwsflits  Baloe, week 11 
Maandag 11maart  t/m vrijdag 15 maart 2019 
 
Mijn lichaam; De kinderen mochten deze week zichzelf maken. 
Eerst mocht je gaan liggen op een witte rol behang en werd er een 
omtrek gemaakt. Daarna werden er kleren geverfd. Volgende week 
gaan we verder met het gezicht en haren. 
Yoga;  Deze week stond nog steeds in het teken van het thema mijn 
lichaam. Sporten is goed voor je lichaam, daarom hebben de Winnie 
en Baloe kinderen op dinsdag boven in de  gymzaal een lesje yoga 
gevolgd o.l.v. Joëlla. De les begon met zitten in een kleermakerszit en 

elkaar begroeten d.m.v.  Namasté te zeggen 
(het beste in mij groet het beste in jou). 
Vervolgens werden er allerlei oefeningen 
uitgevoerd waarbij de kinderen verschillende 
yogahoudingen aannamen. De Down Dog en 
de Upperdog houding waren favoriet, maar 
ook de Bag Bent werd vol enthousiasme 
nagedaan. Het ontspanning gedeelte waarbij 
de ogen dichtgedaan mochten werden en er 
stil gezeten werd was minder populair 
hahaha.  

Muziekles; Deze week stond 
de muziekles al een beetje in het 
teken van de lente. Gekleurde 
doekjes vormde mooie groeiende 
bloemen uit de handen van de 
kinderen onder begeleiding van 
het liedje 'krokus bolletje". Zelf 
mochten de kinderen ook voor 
slapende bloembolletjes spelen; 

liggend op het kleed, terwijl er een mooie dun gekleurd doek boven hen wapperde ontwaakte de 
diep in de grond verstopte bloemen. Zodra alle bloemen wakker waren mochten ze ook nog even 
op de gitaar van Felice spelen.  
Hiep hiep hoera!; Donderdag heeft Cuny haar verjaardag gevierd. We hebben liedjes 
gezongen en kregen een traktatie mee naar huis. 
Dag Joella!; Vrijdag was de laatste werkdag van Joella. Na 13 jaar gaat zij ons verlaten en daar 
hebben we met het team en de kinderen natuurlijk uitgebreid bij stil gestaan. Alle groepen hadden 
een mooi afscheidscadeautje geknutseld. Met de Baloe groep hebben we een boek gemaakt met 

foto’s en handjes van alle Baloe kinderen.  
Afscheid; Lieve kinderen en ouders.  
Afgelopen week was mijn (Joëlla) laatste werkweek. 
Ik wil iedereen ontzettend bedanken voor alle lieve 
woorden, mooie knutselwerkjes en lieve cadeautjes 
die ik heb mogen ontvangen. Het waren geweldige 
jaren bij 't Knuffeltje. Bedankt voor jullie vertouwen 
in mij. Ik wens jullie allen het allerbeste en wie weet tot ziens in 
en rond Delft.  
 

OC-vergadering  

Op donderdag 14 maart jl. vond de OC-vergadering plaats. Op 
de agenda stonden de volgende bespreekpunten: vaccinaties, 
communicatie vanuit de groepen/alternatief voor schriftjes, trots 

op GGD rapporten n.a.v. inspecties KDV en BSO 2018, nieuwe meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling, evaluatie implementatie wetswijzigingen 2019 en voorbereiding op 2023, werving nieuw 
personeel, werving nieuwe OC-leden, ouderportaal zo goed als af.  
Het verslag van de OC-vergaderingen zal op korte termijn te vinden zijn op de ouderportaal, die deze week 
gepubliceerd wordt. Bericht hierover volgt. 
Tot volgende week! 


