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Nieuwsbrief 3-19 locatie Elden  
 
Personeel: 
Op de Troubadourlocatie is afgelopen week Fatma begonnen, maar ook op de VSO zult u haar 
wellicht al gezien hebben. Fatma heeft afgelopen week Lotte vervangen en zal na de 
voorjaarsvakantie Hoezan gaan vervangen als zij met zwangerschapsverlof gaat, daarvoor gaat Lydian 
nog op vakantie, kortom we zijn erg blij dat we een nieuwe collega hebben gevonden.  
Op de Jozefschoollocatie gaat op de oudste groep Kelly op maandag officieel werken naast Renee. 
Kelly is bijna gediplomeerd PW-3 en volgens de CAO is dit mogelijk.  

 
Kind-planner: 
Helaas gebruiken nog niet alle ouders de Kindplanner. Via deze link 
https://tussenthuis.kindplanner.nl/  kunt u inloggen op de Kindplanner. Gebruikersnaam is het 
emailadres waarop u de rekening krijgt, ww klikken op vergeten en dan een nieuw ww aanmaken. 
Op de website van Tussen Thuis staat op de startpagina onder Nieuws de handleiding voor ouders.  
Het is handig om een snelkoppeling te maken op uw mobiel/tablet/computer, dan hoeft u niet steeds 
naar de website van kindplanner te gaan. 
 
Parkeren Jozefschool: herhaald bericht 
Tijdens de evaluatie van de gele strepen Rijksweg-West in de directe omgeving van de Jozefschool 
kwam naar voren dat met name ouders van de BSO zich hier niet allemaal aan houden. Ik vind dit 
heel vervelend om te horen, volgens mij is er ’s morgens vroeg of aan het eind van de middag 
voldoende parkeerplaats in de Molenstraat. Kortom ik hoop dat alle ouders zich ervan bewust zijn 
dat parkeren voor de BSO niet mag en dat als ze dat wel doen ze de BSO hiermee geen reclame 
bezorgen. (klinkt een beetje kort door de bocht maar u begrijpt vast wel wat ik bedoel) 
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Kinderraad: 
Op beide locaties zullen er op de oudste groepen verkiezingen worden gehouden onder de oudste 
kinderen om een kinderraad op te richten. De verkozen kinderen, 3 van elke locatie, gaan dan een 
kinderraad vormen. De kinderraad gaat met de directeur + 1 leidster elke maand vergaderen over 
o.a. de activiteiten op de BSO. Ze krijgen inspraak over de activiteiten, kunnen aangeven wat ze graag 
zouden willen etc. Op de locatie Rijkerswoerd draait er al enige tijd een kinderraad en die heeft al 
veel ideeën opgeleverd waarvan er ook al een aantal uitgevoerd, zoals een disco en de splitsing op 
leeftijd ook in de vakanties. We zijn benieuwd waar de kinderen uit Elden mee gaan komen.  


