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Nieuwsbrief 7-20 locatie Elden
Ruilen:
We krijgen veel ruilverzoeken om dagen uit schoolweken te ruilen voor dagen in de
zomervakantie. Hoewel het met de Kindplanner wel lukt is dit niet de bedoeling. Voor de
vakantieopvang is een aparte planning. Ook is het niet de bedoeling om dagen uit de
coronaperiode te ruilen voor dagen tijdens schoolweken en al helemaal niet voor dagen
tijdens vakantieweken. Voor de dagen uit de coronaperiode krijgt u naast uw toeslag ook uw
eigen bijdrage vergoed. Die zijn dus helemaal betaald, hiermee ruilen zou dan gratis
kinderopvang zijn waarmee u Tussen Thuis benadeeld. Wij zijn dankbaar dat u heeft
doorbetaald tijdens de coronacrisis maar uiteindelijk hebben we toch te maken met veel
opzeggingen, o.a. door ouders die thuis werken en daardoor minder of zelfs geen opvang
meer nodig hebben.
Gevraagd:
We zoeken voor in de zandbak graag keukenspullen die niet meer gebruikt worden zoals
grote (soep)lepels, kommen, zeven, stampers, oude potten en pannen, kortom alles is
welkom. Verder zoeken we voor in de zomervakantie, maar ook daarna (tafel)kleden,
fleezedekens etc. om tenten mee te bouwen en om op te kunnen zitten/liggen in de tent.
Zomervakantie:
Wilt u, als u dit nog niet gedaan heeft uw kinderen z.s.m. willen opgeven voor de
zomervakantie? Dit kan via de Kindplanner, mocht dit niet lukken geef dan de dagen per mail
aan mij door. Het vakantieprogramma staat inmiddels op de site, in de tweede week is het
thema camping, als u een pop-up tentje heeft voor uw kind, dan graag meegeven.

Geef uw kinderen op warme dagen zwemkleding en een handdoek mee.
Corona:
Ook tijdens de zomervakantie gaan de corona maatregelen gewoon door. Het liefst zo
weinig mogelijk ouders in de BSO, volwassenen blijven zich houden zich aan de 1,5 meter
afstand. Wat betreft de hygiëne, we hebben besloten dat de kinderen in de vakantie hun
eigen brood meenemen + een drinkfles/bidon met hun naam erop. Brood met hartig beleg
kan bij ons in de koelkast bij het wegbrengen. Wij zorgen verder voor fruit, drinken en alle
overige tussendoortjes.

Vrijdagmiddag kinderen uit groep 4:
Als uw kind op vrijdagmiddag komt en na de zomervakantie naar groep 5 gaat is het handig
om uw contract hier op aan te passen. Aanvang is dan namelijk om 14.30 uur i.p.v. 1200 uur.
Geef dit maar aan mij door via de mail.
Risicovol spelen:
In de bijlage een stuk over risicovol spelen van onze pedagogisch coach Anke de Groot.
Teruggave eigen bijdrage:
Als het goed is krijgt u deze week uw eigen bijdrage terug. Meer info hierover:
https://www.svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang/
Personeel:
Via deze weg wil ik jullie laten weten dat ik na 9 jaar afscheid ga nemen van de BSO. Na de
zomervakantie zal ik niet meer op de groep terug keren. 2 Jaar geleden heb ik de sprong in
het diepe gewaagd en ben ik als zzp-er begonnen in de ambulante zorg. Dit heb ik de
afgelopen twee jaar gedaan in combinatie met de BSO. Met pijn in mijn hart heb ik nu de
keuze gemaakt om dit verder uit te breiden omdat mijn hart in dit werk ligt en daarvoor de
BSO te verlaten.
9 Jaar geleden kwam ik per toeval op de BSO terecht, ik heb mij er kunnen ontwikkelen. Heb
de groei van Tussen Thuis mee gemaakt. Van alleen op een kleine groep naar samen op een
grote groep. Van het nood lokaal naast de school, de school in en het fijne contact met alle
leerkrachten op school. Ik heb met heel veel plezier vele vakantieprogramma’s geschreven.
Deze zomer is het mijn laatste programma, een met een uitdaging in deze tijd. Ik heb met
ontzettend veel plezier op de BSO gewerkt en ga de kinderen en mijn collega’s dan ook erg
missen.
Lieve groet, Lydian

