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Nieuwsbrief 2-19 locatie Elden
Personeel:
Lien: Na een re-integratie traject zijn we tot de conclusie gekomen dat het beter is om uit elkaar te
gaan. Lien zal nu vast worden vervangen door Kitty.
Kind-planner:
Helaas gebruiken nog niet alle ouders de Kindplanner. Via deze link
https://tussenthuis.kindplanner.nl/ kunt u inloggen op de Kindplanner. Gebruikersnaam is het
emailadres waarop u de rekening krijgt, wachtwoord vergeten, dan klikken op Vergeten en dan een
nieuw ww aanmaken.
Op de website van Tussen Thuis staat op de startpagina onder nieuws de handleiding voor ouders.
Studiedagen Jozefschoollocatie:
Vrijdag 8 en maandag 11 febr. heeft gr 1 t/m 4 v/d Jozefschool een studiedag. Denkt u eraan om uw
kinderen hiervoor op te geven? Dit moet nog ouderwets met de hand op de lijsten in de gang. Als we
dit via de Kindplanner zouden doen krijgt u voor een studiedag, die op een vaste opvang dag valt een
extra rekening.
Voorjaarsvakantie:
Voor de voorjaarsvakantie hangen we geen lijsten meer op, u dient uw kind zelf op te geven via de
Kindplanner. Ook niet mailen of bellen, voor de leidsters is het veel meer werk om dit via de
Kindplanner te doen dan voor u als ouder. Het vakantieprogramma komt deze week nog op de site
en in de gang te hangen.

Wilt u, met name als er een activiteit ’s morgens gepland is, u uw kinderen op tijd brengen? Uiterlijk
om 9.00 uur, de bussen rijden in de vakantie minder vaak dus soms moeten we dan al om 9.15 uur in
de bus zitten om bijv. in de bioscoop op tijd te komen.
Sluitingstijd:
De BSO sluit op de Troubadour om 1800 uur op ma, di en do en op woe en vrij om 18.15 uur.
De BSO sluit op de Jozef schoollocatie alle dagen om 18.15 uur. Een keer te laat komen kan gebeuren,
belt U dan naar de locatie zodat ze het weten. Als u uw kind (te) laat ophaalt dan is het wel fijn dat de
leidsters dan ook z.s.m. naar huis kunnen naar hun eigen gezin of andere afspraken op die dag.

Mentorschap:
Alle kinderen van de BSO hebben een mentor, hiervoor hing een lijst op de groep of in de gang.
Kindplanner biedt deze optie ook, als de mentor aan uw kind is toegevoegd krijgt u hierover een
mailtje en weet u welke leidster dit is.
Parkeren Jozefschool:
Bij de Jozefschool zijn gele strepen aangebracht zodat er niet geparkeerd mag worden i.v.m. de
veiligheid van de kinderen. Ik hoor dat met name sommige ouders van de VSO zich hier niet altijd aan
houden. Ik snap het wel, het is nog vroeg etc. maar het mag gewoon niet.

