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Nieuwsbrief 6-20 locatie Rijkerswoerd
Coronavirus:
Hoogst waarschijnlijk gaan de scholen per 8-6 weer volledig open en dan gaat de BSO ook
weer normaal draaien. We stoppen dan met de noodopvang en de papieren lijsten, opgeven,
ruilen etc. gaat dan allemaal weer via de kindplanner. De richtlijnen blijven gewoon gelden,
we zullen weer tussen 1630-1730 uur buiten zijn en het liefst geen ouders in de BSO.
Vergoeding eigen bijdrage:
Het is nu duidelijk dat de belastingdienst de eigen bijdrage gaat terug betalen. Wanneer dit
zal zijn is nog niet helemaal duidelijk, wsch. begin juli.
Dieren op de BSO:
Marijn heeft op donderdag 14-5 haar 2 huis-slangen meegenomen naar de BSO. Helaas
vonden niet alle ouders dat dit zomaar kan. We hebben de afspraak gemaakt dat als er
dieren op de BSO komen we dit voortaan eerst melden aan de ouders via de nieuwsbrief
en/of via facebook.
Studiedagen:
Het Klinket heeft op maandag 15-6 een studiedag voor groep 1-8 en de P de Jong op vrijdag
12-6 voor groep 1-4.
Opgeven op de BSO aan de leidsters of via de lijsten in de gang, op studiedagen graag een
lunch meegeven.

Zomervakantie:
I.v.m. de personeelsplanning zou het fijn zijn als u de komende maand de vakantieplanning
invult via de kindplanner. Aangeven wanneer uw kind WEL komt. We gaan binnenkort
overleggen over de mogelijkheden van het vakantieprogramma in de zomer, wat er wel en
wat er niet kan i.v.m. de corona. Zodra dit bekend is komt het zomerprogramma op de
website te staan.

Website:
Ik ben bezig om de teksten en foto’s aan te passen op de website. Voor de foto’s is het
handig als ik de foto’s van de facebookpagina zou kunnen gebruiken. Wilt u mij laten weten
als u hier bezwaar tegen heeft? info@tussenthuis.nl
Jeugdlandloten:
Als uw kind nog (on)verkochte jeugdlandloten thuis heeft dan dringende verzoek om die
z.s.m. in te leveren op de BSO. Ook de onverkochte loten moeten worden terug gebracht,
jeugdland wordt hierin gecontroleerd om bijv. misbruik te voorkomen.

