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Nieuwsbrief 9-19 locatie Rijkerswoerd 
 

Studiedagen: 
 
Herfstvakantie: 
Het vakantieprogramma staat inmiddels op de site, als uw kind(eren) komt in de herfstvakantie dan 
aanmelden via de Kindplanner. Als dit niet lukt kan het zijn dat u geen vakantie in uw contract heeft 
of dat de betreffende dag niet open staat, laat het mij dan even weten.  
Op donderdag 17-10 houden we een waterdag, die dag drinken we alleen maar water of water met 
een smaakje van bijv. fruit of thee zonder suiker. Alle kinderen krijgen een eigen bidon die ze kunnen 
versieren en aan het eind van de dag mee naar huis mogen nemen.  
 
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. Na de herfstvakantie verwachten we dat de kinderen dan zelf 
naar de BSO lopen, behalve als ze daar nog niet toe in staat zijn en/of als u daar nog geen 
toestemming voor heeft gegeven.  
 
Disco oudste kinderen: 
Op vrijdag 1-11 is er weer een disco voor de oudste kinderen van de BSO, de kemphanen, pinguïns en 
meeuwen. Het thema is dan Halloween. Tijdstip: 19.00-20.30 uur, als uw kind komt dan graag 
hiervoor opgeven op de lijsten die op de groep hangen.  
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Kindplanner: 
Soms lukt het niet om een dag, op de dag zelf, te ruilen, of een dag in de toekomst te ruilen. U kunt 
dan het beste eerst uw kind op afwezig zetten en daarna de ruiling aanvragen.  
 
Personeel: 
Cindy is alweer een tijdje aanwezig op de NSO op therapeutische basis. Ze zal vanaf nu steeds meer  
haar werkzaamheden gaan uitbreiden, maar wel op een andere groep. Ze staat voortaan op de 
oudste groep, de kemphanen, naast Marijn en Wim. We zijn blij met haar terugkeer op de BSO en 
wensen Cindy veel succes met de laatste loodjes om weer volledig aan het werk te gaan.  
Nuhat van de Uiltjes heeft per 14-10 een andere baan gevonden. We wensen haar veel succes met 
deze nieuwe uitdaging. Susanne zal voorlopig op deze groep invallen, zodra Magda meer inzetbaar is 
i.v.m. haar BBL-opleiding zal zij samen met Karin de groep gaan draaien.  
 
Leeftijd groepen: 
Door de wet Kinderopvang gaan de kleuters later naar de middenbouwgroepen toe. Pas vanaf 7 jaar, 
omdat we dan in die groepen meer kinderen mogen opvangen. Na de kerstvakantie gaan alle 
kinderen die dan (bijna) 7 jaar zijn door naar de volgende groep. De leidsters zullen u hiervan op de 
hoogte stellen.  
 
Cursus leidsters: 
Donderdag 10-10 krijgen de leidsters de cursus tjonge jonge, deze cursus is gericht op het omgaan 
met jongens gedrag. In de kinderopvang werken veel vrouwen, mede daarom is deze cursus 
belangrijk om beter te leren omgaan met jongens gedrag.  


