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Nieuwsbrief 8-19 locatie Rijkerswoerd 
 

Kindplanner: 
De Kindplanner komt met een app voor op uw mobiel zodat het nog makkelijker wordt om bijv. aan 
of af te melden. Dit moet nog geïnstalleerd worden maar dan bent u alvast op de hoogte, zie verder 
onderstaand bericht van de Kindplanner.  
 
OuderApp (iOS/ Android) beschikbaar! 
Met trots presenteren wij de volledig nieuwe OuderApp. Deze kan eenvoudig door de ouder 
in de App Store/ PlayStore worden gedownload en biedt veel nieuwe mogelijkheden en 
gebruiksgemak, onder meer:  

● Inloggen met Touch of FaceID 
● Berichten ontvangen en sturen 
● Keuze voor Push notificaties en/of mailbericht   
● Tijdlijn, planning en media bekijken 
● Facturen en contracten inzien 
● Gemakkelijk de afwezigheid doorgeven van 1 of meerdere kinderen tegelijk 
● Snel een ruildag of incidentele dag aanvragen 

Studiedagen: 
Het Klinket heeft op woe 18-9, do 19-9 en vrij 20-9 een studiedag voor groep 1-4.  
De P de Jong heeft op vrijdag 13-9 een studiedag voor groep 1-4 en op maandag 7-10 voor  
groep 1-8. Uw kind(eren) hiervoor graag schriftelijk aanmelden op de lijsten die in de gangen hangen. 
Hier zijn geen extra kosten aan verbonden als dit op een vaste opvang dag valt. Wel graag uw kind 
een lunch meegeven voor tussen de middag.  
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Stagiaires: 
U heeft ze vast al wel gezien, op ma, di, do en vrij op de uiltjes staat Magda en op de Kemphaan Wim. 
Beide volgende de PW-3 opleiding als BBL-ers. Op woe, do en vrij loopt Joyce Winters stage als 
PW-4’r BOL.  En op do en vrij loopt Feras stage als PW-2 BOL. We wensen ze alle vier veel succes met 
hun stage op de BSO.  
 
Zelf naar de BSO lopen groep 3: 
Na de zomervakantie mogen de kinderen van groep 3 zelf naar de BSO gaan lopen. We doen dit in 
overleg met de ouders en de kinderen. We zullen in  ieder geval tot de herfstvakantie de kinderen 
ophalen die er nog niet aan toe zijn om zelfstandig naar de BSO te lopen en waarvan de ouders nog 
geen toestemming hebben gegeven.  
 
Gevraagd: 
Heeft u nog oude gordijnen of tafelkleden? Wij zijn er blij mee om er o.a. tenten van te kunnen 
bouwen tijdens het buitenspelen.  
 
Warmte: 
Na aandringen bij de verhuurder zal het ventilatiesysteem worden voorzien van tijdklokken zodat er 
’s nachts optimaal geventileerd en dus gekoeld zal worden en overdag als het buiten warmer is dan 
binnen zo weinig mogelijk. Tijdens hittegolfdagen spelen we korter buiten omdat het binnen dan 
toch beter uit te houden is dan buiten.  
 
Vergroening schoolplein kleuters en peuters: 
Ik hoop van harte dat er voldoende ouders zich weer gaan aanmelden op 1 van de 3 zaterdagen om 
te helpen deze schoolpleinen te vergroenen. U kunt zich via de school aanmelden maar ook bij ons, ik 
hoop op een grote opkomst van ouders die ons komen helpen! 


