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Nieuwsbrief 6-21 locatie Rijkerswoerd

Coronamaatregelen:
De coronamaatregelen blijven van kracht, in de bijlage de nieuwste beslisboom die u kunt
gebruiken bij de vraag of uw kind naar school/BSO mag. We hebben als personeel zelftesten
ontvangen waarmee we 2x per week ons zelf kunnen testen op corona. Hiermee kunnen we
nog eerder adequaat handelen bij een positieve besmetting onder het personeel. Het blijft
belangrijk dat als uw kind positief getest is dit aan ons door te geven.

Dieren op de BSO:
Marijn neemt af en toe haar slangen mee naar de BSO op de oudste groep. Dit is vooral op
verzoek van de kinderen zelf.  Kinderen bepalen zelf of ze hiermee in aanraking willen komen,
we laten ze hier helemaal vrij in. Mocht u dit niet willen, laat het ons dan weten.

Bijdrage oudercommissie:
U krijgt volgende week een brief mee voor een bijdrage voor de oudercommissie. De bijdrage
is vrijwillig, richtbedrag is €5,- per kind. De oudercommissie beheert deze inkomsten. Wat
word ervan betaald? Een attentie op de dag van de leidster, een kaart/cadeautje bij de
geboorte van een kind van een leidster, een bijdrage voor de frietdag v/d BSO en de Peuter
Thuis dag.

Frietdag:
Dinsdag 13-7 is het weer zover, de jaarlijkse frietdag! Alle kinderen die er op dinsdag zijn eten
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natuurlijk mee, als uw kind niet op dinsdag komt maar wel wil mee eten dan kan dat ook, u
kunt dan uw kind op dinsdag 13-7 brengen vanaf 16.30 uur. Geef dit even door aan de
leidsters of per mail. Om 1800 uur hebben alle kinderen hun frietje wel op en kunnen dan
weer worden opgehaald.

Groepen:
U heeft het inmiddels wel meegekregen dat de oudste groep v/d BSO weer terug gaat naar
de schoolwoning. Reden is de terugloop van het aantal kinderen. Er zijn nu 2 kleutergroepen,
1 middenbouwgroep de meeuwen en 1 oudste groep die op de pinguïns groep zit maar nog
een nieuwe naam krijgt. Kemphaan kan niet omdat die naam gekoppeld is aan de locatie
boven de gymzaal en onder die naam verhuurt wordt. Mocht u nog serieuze huurders weten
voor met name overdag/’s avonds en dan geen feestjes, laat het mij weten.

Personeel:
Wim gaat na de zomervakantie verder met zijn BBL-stage op de locatie in Elden/Jozefschool.
Laura gaat naar de Flamingo’s met Myla werken ter vervanging van Jean. Hoda gaat samen
met Marijn op de oudste groep staan. Rianne zit voorlopig in de ziektewet, als ze na de
zomervakantie nog steeds ziek is zal er vervanging worden gezocht.

Zomervakantie:
Het programma komt begin volgende week op de site, geef uw kinderen z.s.m. op zodat wij
ook tijdig weten hoeveel kinderen er per dag gaan komen i.v.m. onze personeelsplanning.


