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Nieuwsbrief 2-19 locatie Rijkerswoerd 
 

Personeel: 
Daisy heeft tijdens haar zwangerschapsverlof een andere baan gevonden en komt dus niet terug op 
de meeuwengroep. Marijn gaat haar vervangen en wordt met Kristi een vaste leidster op deze groep. 
We wensen Daisy veel succes bij haar nieuwe baan.  
 
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. 
Hebt u nog geen wachtwoord, dan emailadres ingeven en klikken op Wachtwoord Vergeten. U kunt 
dan een nieuw ww aanmaken. 
Op de website van Tussen Thuis staat op de startpagina onder nieuws de handleiding voor ouders.  
 
Studiedagen: 
A.s. woe, (alleen Klinket) do en vrij hebben de kinderen van Het Klinket en de P de Jong gr 1 t/m 4 
studiedagen.  
Denkt u eraan om uw kinderen hiervoor op te geven? Dit moet nog ouderwets met de hand op de 
lijsten in de gang. Als we dit via de Kindplanner zouden doen krijgt u voor een studiedag, als die op 
een vaste opvang dag valt een extra rekening. Denkt u er ook aan om uw kind brood mee te geven 
voor tussen de middag? 
 
Voorjaarsvakantie: 
Voor de voorjaarsvakantie hangen we geen lijsten meer op, u dient uw kind zelf op te geven via de 
Kindplanner. Ook niet mailen of bellen, voor de leidsters is het veel meer werk om dit via de 
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Kindplanner te doen dan voor u als ouder. Het vakantieprogramma komt deze week nog op de site 
en in de gang te hangen. 
Wilt u, met name als er een activiteit ’s morgens gepland is, u uw kinderen op tijd brengen? Uiterlijk 
om 9.00 uur, de bussen rijden in de vakantie minder vaak dus soms moeten we dan al om 9.15 uur in 
de bus zitten om bijv. in de bioscoop op tijd te komen.  
 
Mentorschap: 
Alle kinderen van de BSO hebben een mentor, hiervoor hing een lijst op de groep of in de gang. 
Kindplanner biedt deze optie ook, als de mentor aan uw kind is toegevoegd krijgt u hierover een 
mailtje.  


