
Nieuws op Het Bonte Koetje               
augustus/september 

Scholen en BSO: 
De scholen zijn afgelopen 27 augustus weer begonnen. Mocht uw zoon of dochter 
aankomend schooljaar naar school gaan en wilt u gebruik maken van de BSO stuur ons dan 
graag een mail info@bontekoetje.nl . 

Schaduwdoeken 
Misschien heeft u het al gezien. We hebben boven de zandbak en boven het babyspeelveldje 
schaduwdoeken geplaatst zodat we genoeg schaduw kunnen creëren voor de kindjes. Wat 
zijn ze mooi he!  

Project Jongleren in het verkeer en ouderavond 
De maand september staat in teken van ons nieuwe project Jongleren in het verkeer.  
Wij hebben van de gemeente Utrecht een materialen box ontvangen, vanuit deze box gaan 
wij met de kinderen opdrachten uitvoeren.  Op 17 oktober om 19.30 uur organiseren wij 
samen met de gemeente Utrecht een ouderavond. Uw kind heeft dan in de groep al 
spelenderwijs kennis gemaakt met het thema verkeer. Tijdens de ouderavond krijgt u een 
presentatie van wat uw kind heeft gedaan bij het project Jongleren in het verkeer. Daarnaast 
krijgt u praktische informatie over de ontwikkelingsfases en verkeersopvoeding van uw kind. 
De ouderavond wordt geopend door onze leidsters en daarna wordt dit overgenomen door 
een onderwijskundige. Opa’s en Oma’s zijn ook van harte welkom. U kunt uw aanmelden tot 
10 oktober via de intekenlijsten op de groepen, wilt u hierbij ook vermelden of de Opa’s en 
Oma’s meekomen. Onze dank hiervoor. 

Klimaatbeheersing 
Vanwege de nieuwe eisen moeten er op de eerste verdieping (peutergroep) aanpassingen 
komen wat betreft binnenklimaat. Hiervoor moet een nieuw ventilatiesysteem worden 
aangeschaf en geïnstalleerd. Dit ventilatiesysteem wordt in oktober geïnstalleerd. 
 
Wegwerkzaamheden: 
Richting De Meern. In het weekend van 7 september 20.00 uur tot 10 september 5.00 uur is 
de weg vanaf het kruispunt Nedereindseweg tot kruispunt Reijerscop afgesloten. In verband 
met een ondergrondse tunnel welke wordt vervangen. 

Oudercommissie 
Wij zijn op zoek naar enthousiaste leden voor onze oudercommissie. Kortom, een leuke taak 
voor ouders die wat tijd vrij willen en kunnen maken en die het interessant vinden om mee 
te praten over diverse onderwerpen binnen onze organisatie.De oudercommissie komt 
ongeveer vier keer per jaar bij elkaar. Heeft u interesse stuur dan voor 20 september een 
email naar info@bontekoetje.nl 



LEIDSTERS Bonte Koetje: 

Roos bevallen 
Roos en Frank zijn afgelopen 12 augustus trotse ouders geworden van hun mooie en 
gezonde dochter Loren. Roos zal per begin december terug zijn op de peutergroep en BSO. 
 
 

 
 
 
Invalster Nel Wanjala 
Per 5 september is Nel aangenomen voor de BSO. Wij zijn blij dat we met haar ons BSO team 
kunnen uitbreiden. Nel is 55 jaar en heeft veel ervaringen met het werken met kinderen. 

 
 
 


