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Nieuwsbrief 10-19 locatie Rijkerswoerd

Staking scholen:
Het is nu duidelijk of de scholen wel gaan staken op 6-11. Als het een vaste opvangdag is van uw kind
zijn er geen extra kosten aan verbonden, anders kost een ochtend van 8.30-12.15 uur €15,- contant
’s morgens betalen. Graag uw kind opgeven via het inschrijfformulier dat in de gang hangt.
Studiedagen:
Het Klinket heeft voor groep 1 t/m 4 studiedagen op 13, 14 en 15-11 en de P de Jong voor groep
1 t/m 4 op 15-11 een studiedag. Als de studiedag op een vaste opvangdag valt krijgt u hiervoor geen
extra rekening, wel graag opgeven op de lijsten die in de gang hangen.
Personeel:
Cindy gaat steeds meer van therapeutisch naar “echt” werken waar we heel blij mee zijn.
Tarieven 2020:
Na goedkeuring van de oudercommissie zijn de tarieven voor 2020 vastgesteld. De uurprijs van de
BSO gaat conform de maximale vergoeding €0,10 per uur omhoog. Die nieuwe tarieven staan
inmiddels op de website.
Schoolontbijt:
Op donderdag 7-11 doen wij mee aan het nationale schoolontbijt. Kinderen van de VSO krijgen dan
dus een ontbijt bij ons. Kinderen van de P de Jong krijgen dit ook op school dus die boffen die dag. Als
BSO zien we dit ontbijt tijdens de VSO ook als try-out om op elke dag een ontbijt aan te bieden. We

horen graag van de ouders hoe die daar over denken en gaan dit bespreken met de oudercommissie.
Wisseling groepen:
Na de kerstvakantie zullen er een aantal kinderen worden overgeplaatst van de kleutergroepen naar
de middenbouwgroepen en van de middenbouwgroepen naar de oudste groep. Als uw kind daarbij
hoort zult u dit van de leidsters te horen krijgen. Naast dat we kijken naar leeftijd kijken we ook naar
het kind zelf, of hij/zij daar aan toe is.

Halloweendisco:
Afgelopen vrijdag hebben we voor de kinderen van de oudste 3 groepen een Halloween disco
georganiseerd, volgens mij met groot succes. Ik wil hierbij alle leidsters en oud BSO kinderen die hier
aan hebben meegewerkt en hun partners die verkleed als “monsters” het rondje om de school erg
spannend hebben gemaakt hartelijk bedanken hiervoor.

