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Nieuwsbrief 1-2022 locatie Elden

Algemeen:
Een late nieuwsbrief, door privé omstandigheden, (mijn vader is eind december overleden)
en een enorm hoge werkdruk door de vele zieken en leidsters die in quarantaine moesten,
heb ik veel zelf moeten invallen, met name op de BSO’s in Elden. Dan blijft er werk liggen en
dat was o.a. de nieuwsbrief. Ik hoop vanaf nu weer elke maand met een nieuwe nieuwsbrief
te komen.

Voorjaarsvakantie:
Het vakantieprogramma staat binnenkort op de site, aan u de vraag om uw kind(eren) z.s.m.
op te geven voor de vakantie zodat wij hier de personeelsplanning nog op kunnen
aanpassen. De opvang zal op de Troubadour zijn.

Nieuwe groepsruimte jongste groep Jozeflocatie + VSO:
De meeste ouders hebben het inmiddels wel door dat de VSO en de jongste groep van de
Jozefschoollocatie in hun nieuwe ruimte zitten. De ruimte is niet heel groot maar we mogen
het kleutergymlokaal ook gebruiken en dat maakt weer veel mogelijk, vooral bij slecht weer.
De oudste groep blijft voorlopig nog in het lokaal waar ze nu zitten.

Gedeelde groepsruimte jongste groep Troubadourlocatie:
Door de groei van de Troubadour komt er een derde kleutergroep in het lokaal van de BSO.
We gaan dus dit lokaal met de school delen, dat is even wennen en aanpassen, maar we
gaan vooral kijken naar de mogelijkheden. Door dezelfde groei wordt onze kleutergroep ook
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erg vol, we zijn aan het kijken naar de mogelijkheid om een derde BSO groep op te starten
voor de oudste kleuters, u hoort hier nog meer over, zeker als het uw kind betreft.



Inschrijven broertje/zusje:
Er zijn en worden momenteel veel broertjes en zusjes geboren, inschrijven wil nog wel eens
problemen geven. Ga in ieder geval niet opnieuw inschrijven maar log in op het ouderportaal
van het kind dat al bij ons op de BSO komt. Ga dan naar de hamburger linksboven, klik op
familie en dan klikken op de groene bol rechts, broertje/zusje inschrijven. Wij hebben dit
probleem ook aangegeven bij de kindplanner.


