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Nieuwsbrief 4-2021 locatie Elden

Coronamaatregelen:
De coronamaatregelen blijven van kracht maar hoera de BSO gaat vanaf maandag 19-4

weer open voor alle kinderen! Daar zijn we ontzettend blij mee want wat hebben we de

kinderen die al die tijd niet kwamen gemist!

Nieuwe pedagogisch coach:
Hoi allemaal,

Even een ander berichtje van mij dan normaal, omdat
ik dit keer wat anders wil zeggen: Ik ga weg bij Tussen
Thuis en Peuter Thuis!
Vanaf 1 april ga ik volop alle energie stoppen in mijn
bedrijf als Levenscoach.
Daarbij moet ik natuurlijk mijn collega’s en de
kinderen gaan missen, maar het wordt tijd dat ik deze
keuze voor mezelf ga nemen!

Per 1 april neemt Marleen het van mij over, waar ze ontzettend naar uitkijkt! Marleen werkt
op het moment op de BSO in Elden en gaat daar per 1 april van de groep af om deze functie
op zich te nemen. Wie weet dat we elkaar ooit nog tegenkomen (de wereld is klein)!
Liefs, Anke
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Beste ouders / verzorgers,
Na jaren werkzaam te zijn geweest op de jongste BSO groep van de Troubadour in Elden, sla
ik een andere weg in binnen Tussen Thuis en Peuter Thuis. Vanaf april bekleed ik de functie
van Pedagogisch beleidsmedewerker & coach voor de organisatie en voor de pedagogisch
medewerkers. Met een achtergrond in de psychologie en met mijn eigen kinderen Bo (6) en
Stijn (5) schoolgaand, sla ik een weg in met nieuwe uitdagingen.
Van de kinderen op de Kiwigroep neem ik binnenkort (uiteraard) nog afscheid. Al is het meer
een ‘tot ziens’, want ik ben natuurlijk nog op alle locaties te vinden. Met liefde heb ik
naschools voor je/jullie kinderen zorg gedragen; daar kijk ik met veel plezier op terug. Ik zal
hen missen. Tot ziens bij Tussen Thuis en/of Peuter Thuis!
Lieve groet, Marleen

Compensatie kosten BSO
De compensatieregeling voor ouders die nu geen gebruik van hun BSO kunnen maken blijft
doorlopen. Let op: het is belangrijk dat ouders zorgen dat de opvanggegevens die bij de
Belastingdienst bekend zijn kloppen. Op basis van deze gegevens wordt namelijk de
compensatie berekend.

Meivakantie:
Het programma komt deze week op de site te staan, wilt u als uw kinderen in de meivakantie
komen dit z.s.m. doorgeven via de kindplanner of als dat niet lukt per mail?
(info@tussenthuis.nl)
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