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Nieuwsbrief 1-19 locatie Rijkerswoerd 
 

Personeel: 
Vanaf deze week is Kristi terug van haar zwangerschapsverlof en komt weer op de meeuwengroep 
werken. Anke zal dan haar taak als pedagogisch beleidsmedewerker en pedagogisch coach gaan 
starten. Deze functie is verplicht per 1-1-19 volgens de wet kinderopvang. (IKK)  
 
Kindplanner: 
Vanaf 1-1-19 werken we nu officieel met de Kindplanner. Als het goed is heeft u als ouder een 
account aangemaakt en kunt u via dit account wijzigingen etc. doorgeven.  
Ook kunnen de leidsters foto's naar u opsturen, of uw vragen/opmerkingen beantwoorden.  
Het is als ouder veel makkelijker om wijzigingen door te geven dan voor de leidsters dus ik adviseer u 
echt om dit zelf te doen. Ook kunt u uw nieuwe contract inzien en het nieuwe maandbedrag, geef 
deze wijziging door aan de belastingdienst voor uw toeslag. Controleer ook of uw gegevens kloppen 
en vul deze aan als ze niet compleet of onjuist zijn. We hebben veel geïnvesteerd in de Kindplanner, 
o.a. een nieuw wifi-netwerk,  tablets voor alle groepen, alle kinderen implementeren in dit systeem 
en ja, het is even wennen maar we gaan er wel voor. De papierenlijsten verdwijnen, de kind gegevens 
komen ook in de Kindplanner, uiteindelijk veel handiger en ook beter voor de privacy. De leidsters 
gebruiken nu nog een agenda maar het doel is dat die uiteindelijk niet meer nodig is dit jaar.  
 
Telefonische bereikbaarheid: 
Zoals u misschien al gemerkt heeft kunt u voortaan als u de BSO belt aangeven welke groep u graag 
wil spreken. Het is voor alle groepen fijn om alleen telefoontjes te hoeven opnemen die dan voor die 
groep zijn want vaak moeten ze hun activiteiten met de kinderen hiervoor onderbreken. De BSO is 
alleen te bereiken tijdens opvanguren. (700-8.15 en 14.15-18.15)  
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Vakantie Janet Viejou: 
Vanaf 11-1 t/m 22-1 ben ik afwezig i.v.m. vakantie. Wijzigingen graag doorgeven via de Kindplanner, 
andere vragen worden na 22-1 beantwoord. Mail BSO loc Rijkerswoerd: personeel@tussenthuis.nl 
 
Kledingcontainer: 
Zoals u al heeft gezien staat er nog steeds een kledingcontainer op het plein. De opbrengst hiervan is 
voor de vergroening van het schoolplein voor de kleuters en de peuters en het onderhoud van het 
grote schoolplein wat inmiddels is aangepast. 
 
 
 


