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Nieuwsbrief 1-2020 locatie Rijkerswoerd 
 

 
Jaarcontract 2020: 
Als u niets aangeeft gaan we ervanuit dat we voor 2020 hetzelfde jaarcontract gebruiken als 
in 2019 qua opvangdagen tijdens schoolweken en in vakanties. Wel komt er een 
tariefsverhoging dus u dient het nieuwe maandbedrag + uurtarief door te geven aan de 
belastingdienst. U kunt het nieuwe maandbedrag vinden op het ouderportaal. Wilt u dit jaar 
wel de opvang wijzigen geef dit dan door via de mail aan info@tussenthuis.nl  
 

Ontbijten op de BSO: 
Vanaf 6-1-2020 kan uw kind voortaan ontbijten op de BSO. Vanaf 7:15 uur is de tafel gedekt 
en is uw kind welkom om mee te ontbijten. Heeft uw kind speciale (di)eetwensen dan is het 
handig om uw kind zijn/haar eigen brood mee te geven. Om 8.00 uur ruimen we de tafel 
weer af en kan er niet meer worden ontbeten. Het is geen verplichting om mee te ontbijten, 
als u dit liever thuis met uw gezin doet hoeft uw kind hier niet aan mee te doen. Ook zijn er 
geen kosten aan het ontbijt verbonden. Na een maand evalueren we of er voldoen animo 
voor is en blijft. Laat het ons weten. worden.  
 
Vakantie Janet Viejou: 
Vanaf 14-1 t/m 29-1 ben ik afwezig i.v.m. vakantie. Ruilingen of andere wijzigingen het liefst 
zoveel mogelijk voor die datum doorgeven. Tijdens mijn vakantie kunt u wijzigingen altijd 
doorgeven aan de leidsters maar ook via de kindplanner alleen kan dit niet op hele korte 
termijn verwerkt worden. 
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Stagiaires: 
Vanaf maandag 13-1 start Jessy zijn stage op de BSO. Stagedagen zijn maandag en dinsdag, 
hij zal op de Pinguïngroep komen te staan. Feras heeft zijn stage helaas voortijdig beëindigd. 
Op de meeuwengroep komt op dinsdag Maud stage lopen, we wensen beide stagiaires een 
goede en leerzame stageperiode op de BSO toe. 


