
BerneNijs
GASTOUDERBUREAU

BERNESPUL.NL

Beste gastouders en ouders, 

Het jaar is bijna ten einde en we zijn bijna allemaal lekker druk met de voorbereidingen voor de feestdagen. Toch ieder jaar weer een 
bijzondere en een gezellige tijd. Gelukkig is het ook een periode waarin wat meer tijd is om met elkaar leuke dingen te doen. Daarom 
sluiten we het jaar af met een creatieve nieuwsbrief! Hierin vind je een aantal leuke uitjes voor in de kerstvakantie en lekkere dingen om 
te maken met kerst en of oud-en-nieuw.   Verder doen we een oproep voor een nieuw te vormen oudercommissie en werken we achter  
de schermen druk aan een scholingsaanbod voor gastouders. In 2017 horen jullie daar meer over. 

Voor nu wensen we iedereen een hele fijne kerst en een bijzonder gelukkig en gezond 2017. 

Team van Bernespul Nederland.   

Wij zoeken enthousiaste leden voor onze oudercommissie.

Wil jij lid worden van onze oudercommissie?

Wat wordt er van je verwacht:
•	 Leden van de oudercommissie behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen welke opgevangen worden door 

gastouders aangesloten bij Bernespul Nederland.
•	 De commissie geeft advies aan de organisatie over de kwaliteit van de opvang.
•	 Onderwerpen waarover wordt gesproken zijn bijvoorbeeld: de tarieven van de opvang, nieuwe ontwikkelingen, wijzigingen binnen 

de organisatie etc.
•	 De leden komen minimaal 2 keer per jaar bij elkaar om te vergaderen en beleidszaken door te spreken met de directie van 

Bernespul

Kortom, een leuke taak voor ouders die wat tijd vrij willen en kunnen maken en die het leuk vinden om mee te praten over diverse 
onderwerpen binnen ons gastouderbureau.

Heb je interesse, neem dan contact op met je bemiddelingsmedewerker of mail naar info@bernespul.nl.

Knutselen

Rudolph kerst lolly
Koop een zak marshmallows en dip deze in smeltchocolade. 
Maak van pretzels de geweien en gebruik snoepjes voor de ogen en neus. 
Stop ze daarna even in de vriezer en verras je gasten met deze schattige rendier lolly’s.

Kerstboom plaattaart
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INGREDIËNTEN 

•	 rol bladerdeeg
•	 groene pesto
•	 gele + rode paprika
•	 cherry tomaatjes
•	 plakjes chorizo
•	 geraspte kaas
•	 geklutst eitje

Snij eerst de kerstboom uit en snij van het bladerdeeg wat je overhoudt slierten van 0,5 cm . Smeer de randen van de kerstboom in met 
ei, leg hier strookjes bladerdeeg op. Prik in de kerstboom zelf hier en daar wat gaatjes met een vork. Gebruik groene pesto als basis. 
Snij de paprika in reepjes, de chorizo worst in plakjes en halveer de cherry tomaatjes. Decoreer je boom naar wens! Ik gebruikte reepjes 
paprika als slingers en de chorizo en tomaatjes toverde ik om tot kerstballen Strooi wat geraspte kaas over de plaatpizza als eetbare en 
hartige versie van sneeuw Smeer de randjes in met het geklutste ei. Bak de kerstboom in 20 minuten op 200 graden.

Uitjes voor de kerstvakantie

Orchideeënhoeve Luttelgeest

Beleef met de kinderen een winterse Decemberdag in de Tropen!Wandel over verlichte touwbruggen en klauter door stromende 
beekjes de wondere wereld weer in. Ga op avontuur met de junglespeurtocht en voer samen de enorme meervallen, schildpadden of 
papegaaien. Geniet van de aapjes die door de verlichte tuinen roetsjen en ontdek samen met de kinderen de geheimen van de natuur 
door te zien, te ruiken en te voelen. 

Van 8 tm 26 December is de Orchideeënhoeve omgetoverd in een prachtig kerst spektakel!

Mar en Klif, Oudemirdum

In Oudemirdum bij bezoekerscentrum Mar en Klif kun je plattegronden kopen voor de natuur ontdek routes zoals ‘het kabouterpad’ of 
‘het geheim van de Elfbergen’
Nieuw in deze kerstvakantie is de ‘tabletroute’ In Mar en Klif hangen een aantal tablets. Op elke tablet staan meerdere leuke opdrachten. 
Zo kruip je o.a. in de huid van een archeoloog en ga je op zoek naar vondsten uit een ver verleden en probeer je een ‘mammoetskelet’ 
in elkaar te puzzelen. Je kunt een trechterbeker kleien, vissen uit de Zuiderzee vangen, met een projector tekenen, braakballen pluizen, 
een stins (landhuis) en een boerderij bouwen, weidevogels en hun kuikens bij elkaar zoeken met het elektrospel en nog veel meer.
De route heeft twee versies, de ene is geschikt voor kinderen in de leeftijd van 4-7 jaar (onder begeleiding) en de andere voor kinderen 
in de leeftijd van 8-12 jaar. De kosten zijn € 2,= per kind. Kom jij de route testen?
Mar en Klif is in de kerstvakantie dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 11:00-16:00 uur en zondags van 13:00-16:00 
uur. Op 25, 26 en 31 december en 1 januari zijn ze gesloten.

Modelspoormuseum in Sneek

Van 12 December tm 8 Januari is het modelspoormuseum in kerstsfeer.
Druk op de knop en de trein gaat rijden, je kunt verschillende treinen zelf bedienen en je komt alles te weten over de treinen van vroeger 
en vandaag. Erg leuk voor het hele gezin!

Elfstedenhal Leeuwarden

Elfstedenhal Leeuwarden heeft een 400-meterbaan met in het midden een binnenbaan van 30 meter bij 60 meter. Naast 'gewoon' 
schaatsen kun je hier ook andere ijzige activiteiten ondernemen, zoals iisstoksjitten of winterkostschaatsen!

Universiteitsmuseum Utrecht

Hier hoef je je niet te vervelen. Een haai aaien en een foetus op sterk water bekijken. In het Universiteitsmuseum Utrecht valt je mond 
open van verwondering. Ga in dit leerzame museum aan de slag als wetenschapper en experimenteer er op los.
Tijdens de kerstvakantie leer je er vanalles over botten!Zo is er bijvoorbeeld een bottenloket waar je kunt onderzoeken welk bot van 
welk dier is. Ook mag je zelf een bot wat je hebt gevonden meenemen om te onderzoeken. 


