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Beste ouders, verzorgers,
De zomervakantie staat weer voor de deur. Een mooi moment om even terug te blikken naar
afgelopen periode, maar ook om een blik in de nabije toekomst te werpen. Ook gaan we in deze
nieuwsbrief in op enkele ontwikkelingen bij Small Villa Kinderopvang.
Na een paar hele hete dagen, hoop ik dat de komende weken in de zomervakantie ook zeer
aangenaam zullen worden. Voor diegene die op vakantie gaan, wens ik iedereen een fantastisch
mooie vakantie toe. Voor alle kinderen die gebruik gaan maken van de opvang in de vakantieweken,
hebben wij een zeer leuk programma samengesteld met als thema Jungle.
Met vriendelijke groet,
Menno Golsteijn
Vestigingsmanager BSO Small Villa

Terugblik afgelopen periode
Het thema van de afgelopen periode was ‘Natuur’. We hebben niet het hele activiteitenprogramma
gevolgd, want het werd opeens ongelofelijk mooi, stralend weer met temperaturen van boven de 30
graden. Dat betekent hitte protocol volgen: goed insmeren en verkoeling zoeken. Dat hebben we
gedaan! Heel veel waterpret. Ook de leiding deed graag mee.
Ook de kinderen hebben een grote inbreng tijdens het activiteitenprogramma. Een aantal vonden
het leuk om zich te gaan verkleden en een modeshow te organiseren. Super leuke middag was het!
Is er dan niets gedaan aan het thema Natuur?
Tuurlijk wel! Zo zijn er veel activiteiten bedacht,
waar planten, gras en bloemen belangrijk waren.
Kinderen hebben een zelfportret van bladeren en
gras gemaakt. Ook zijn we op één van de
studiedagen met de kinderen naar Hortus Botanicus
geweest. Een spannende speurtocht langs 10
planten die genezend kunnen werken. Aangezien
alle kinderen de speurtocht helemaal hebben
afgemaakt, kregen ze van de Hortus een thee zakje
mee met kruiden van de verschillende
bomen/planten die in de speurtocht voorbij zijn
gekomen.

De zomervakantie staat voor de deur
Het thema voor de zomervakantie is ‘Jungle’. Tijdens de
zomervakantie hebben we een aantal leuke uitstapjes staan op
het programma. Zo gaan we Small Villa omtoveren tot een ware jungle. Wordt er geschminkt, leuke
sport/spel activiteiten gedaan, maar ook leuke uitstapjes. Er komt in de eerste week een skateclinic
bij Small Villa en zijn we momenteel bezig om een roofvogelshow en een reptielen workshop binnen
te halen. We gaan ook naar een workshop georganiseerd door de dierenbescherming Amsterdam.
Uiteraard zijn er ook tal van leuke uitstapjes gepland naar Jeugdland-Maakland, Artis, Monkey Town,
Oud Valkeveen en Natureluur. Het worden weer 6 fantastische weken.
Het complete activiteitenschema hangt op locatie en wordt gepubliceerd op onze website. Small Villa
Kinderopvang is de gehele zomervakantie geopend van 7.30 – 18.30 uur.

Hip Hop voorstelling
De afgelopen periode is een aantal kinderen van de Large groep elke donderdag
naar Hip Hop gegaan bij stichting De Kids Oost. Ze hebben een dans ingestuurd en
het optreden is op donderdag 11 juli om 17.00 uur bij Small Villa. We hopen dat
veel mensen komen kijken naar hun uitvoering! Iedereen is van harte welkom!!

Voorinschrijving Small Villa BSO Funenpark en BSO Sumatrakade
Small Villa Kinderopvang is voornemens om een tweede BSO te openen aan de Sumatrakade (het
pand van Small Villa’s Kitchen). Het is de bedoeling dat BSO Sumatrakade kinderen van de Piet Hein
school gaat opvangen. Het wordt een 6+ BSO gericht op kookactiviteiten. Bij BSO Sumatrakade is plek
voor 10 kinderen. Het is ook mogelijk om uw kind op beide locaties in te schrijven.
Als uw kind graag overstapt naar BSO Sumatrakade, laat het ons dan meteen weten via
planning@smallvilla.nl. Blijft uw kind bij BSO Funenpark en wilt u graag nog andere dagen, laat het
ons dan ook meteen weten via planning@smallvilla.nl

Zomerfeest
Ons jaarlijkse zomerfeest (tevens met thema Jungle) is
vastgesteld op donderdag 12 september. Wie oh wie van de
ouders wil het management van Small Villa en de oudercommissie helpen met het organiseren van
het zomerfeest? Stuur een mailtje naar manager@smallvilla.nl of oc@smallvilla.nl

Ouder Login
Vanaf 1 september gaan we werken met een ouder login via Rosa. Hier komen alle facturen,
jaaropgaven in te hangen, maar u kunt ook ruil- en extra dagen aanvragen via het systeem. In
september gaan de aanvragen via mail en app eruit. Dan werken we alleen nog maar via een
ouderportaal. U ontvangt hier binnenkort een extra nieuwsflits over.

Contactgegevens Small Villa Kinderopvang
BSO Small Villa Funenpark
Funenpark 1-B
1018 AK Amsterdam
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Sumatrakade 1055
1019 RE Amsterdam
Tel. 020-5286586
info@smallvilla.nl
planning@smallvilla.nl
manager@smallvilla.nl

