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Nieuwsbrief 3-2018 locatie Rijkerswoerd 

 

Leidster wisseling: 

Volgende week zal er een leidster wisseling plaatsvinden op de volgende groepen.  

Op de oudste groep De Kemphaan zullen dan Hoda en Laura komen te staan, op de groep 

van Hoda en Laura de Pinguïns, komen Kimberley en Myla en op de groep van Kimberley 

en Myla de Uiltjes komen dan Margreet en Linda te staan.  De leidsters nemen deze 

week afscheid van hun groep maar blijven werkzaam op de BSO dus zullen hun kinderen 

gewoon nog blijven zien. De reden, leidsters die (te) lang op een zelfde groep staan 

hebben soms een nieuwe uitdaging nodig om weer fris en fruitig hun werkzaamheden te 

doen. Ik begrijp heel goed dat dit even schrikken is, we zullen dan ook ons uiterste best 

doen om dit zo goed mogelijk te laten verlopen. De leidsters zullen dan ook de kinderen 

en met name de weetjes/afspraken met/over de kinderen/ouders aan elkaar overdragen. 

Mocht u hier nog vragen over hebben dan hoor ik die graag! 

 

Studiedagen: 

Het Klinket heeft op 28-3, 29-3 en 30-3 een studiedag voor groep 1 t/m 4, de P de Jong 

op 29-3 en 30-3 een studiedag voor groep 1 t/m 4. Beide scholen hebben op dinsdag (na 

Pasen) 3-4 een studiedag voor groep 1 t/m 8. De lijsten hangen inmiddels in de gangen 

om uw kind op te geven, wij gaan er niet automatisch vanuit dat uw kind komt op deze 

dagen en maken hier een personeelsrooster voor. Als een studiedag op een vaste 

opvangdag valt zijn hier geen extra kosten aan verbonden, wel graag uw kind een 

lunchpakket meegeven voor tussen de middag.  
 
Enquête: 

mailto:info@tussenthuis.nl


Er hebben al een aantal ouders de enquête ingevuld maar nog lang niet allemaal. Dus bij 

deze een reminder om dit te doen, zodat we een goed beeld krijgen van de uitslag. 

Heeft u geen uitnodiging van de enquête ontvangen? Laat me dit dan z.s.m. weten zodat 

ik die nog kan mailen naar u.   

 

Kindplanner: 

Als BSO/KDV hebben we besloten om voor een systeem te kiezen waarbij ouders via een 

app hun kind kunnen aanmelden/afmelden, ruilen, ziek melden etc. Ook foto’s van uw kind 

kunnen dan rechtstreeks naar de ouders verzonden worden, u kunt communiceren met de 

leidster van uw kind, kortom heel veel mogelijkheden. De komende maanden zal dit 

geïmplementeerd worden en als alles lukt zal dit nog voor de zomervakantie inwerking 

treden. Het kan zijn dat we nog ontbrekende gegevens nodig hebben, daar zullen we u 

dan voor benaderen. Bent u al benieuwd, kijk dan eens op kindplanner.nl 

 

 
 

 

 


