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Nieuwsbrief 6-19 locatie Rijkerswoerd 
 

Excuses voor de late nieuwsbrief deze maand maar na mijn vakantie was het zowel privé als op het 
werk even erg hectisch allemaal. 
 
Kindplanner: 
Gelukkig gebruiken steeds meer 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, ww klikken op vergeten en dan een nieuw wachtwoord 
aanmaken. 
Op de website van Tussen Thuis staat op de startpagina onder nieuws de handleiding voor ouders.  
Het is handig om een snelkoppeling te maken op uw mobiel/tablet/computer, dan hoeft u niet steeds 
naar de website van Kindplanner te gaan.  
Wilt u uw kind(eren) alvast gaan opgeven voor de zomervakantie via de Kindplanner?  
 
Zomervakantie: 
Het vakantieprogramma staat deze week op de site, er hangen geen lijsten in de gangen, opgeven 
moet via de Kindplanner. Als dit niet lukt kan dat komen omdat u geen vakantieplanning heeft in uw 
contract, of dat de juiste dagen niet open staan, laat het mij weten. U kunt op het activiteitenrooster 
zien of we een hele dag weggaan, een halve dag opgeven is dan geen optie.  
 
Personeel: 
U heeft het inmiddels al wel gehoord of gelezen, dat na Margreet ook Linda een nieuwe baan heeft 
gevonden. Ze was aan een nieuwe uitdaging toe en heeft die gevonden. Ze zal op donderdag 27-6 
afscheid nemen van de kinderen en ouders tijdens de NSO.  
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Ouders van de Uiltjes en de Papegaaien van de vrijdagmiddag groep zijn dan van harte welkom, maar 
ook andere ouders die Linda in de afgelopen jaren als leidster van hun kind hebben gehad kunnen 
dan persoonlijk afscheid komen nemen. We bedanken Linda voor haar inzet in de afgelopen jaren bij 
BSO Tussen Thuis en wensen haar veel succes toe in haar nieuwe baan.  
Cindy gaat in de zomervakantie weer langzaam therapeutisch aan het werk, daar zijn we erg blij mee. 
We wensen haar veel succes toe in het hervatten van haar werkzaamheden op de BSO. 
 
Groepsindeling na de zomervakantie: 
Na de zomervakantie komt er een wijziging in de groepen en de leidsters.  
Uiltjes: Karin en Nuhat. Nuhat is een nieuwe leidster, u heeft wellicht al kennis met haar gemaakt. 
Flamingo’s: Jean en Myla 
Meeuwen: Kristi en Rianne 
Pinguïns: Hoda en Laura 
Kemphaan: Marijn en Poodja 
 
Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangegeven is dat de papegaaiengroep verdwijnt, omdat we meer 
kinderen vanaf 7 jaar in een groep mogen opvangen (24 i.p.v. 20). Het lokaal van de papegaaiengroep 
zal door de meeuwen en pinguïns gebruikt worden om in de knutselen en te koken. De meeuwen en 
de pinguïns zullen veel gaan samenwerken in de uitvoering van activiteiten. Er zullen ook nog 
kinderen worden overgeplaatst naar de volgende groep. We zullen u hierover persoonlijk op de 
hoogte stellen. Naast leeftijd kijken we ook naar het kind zelf en of er vriendjes mee gaan naar de 
volgende groep. 
 
Zelf naar de BSO lopen groep 3: 
Na de zomervakantie mogen de kinderen van groep 3 zelf naar de BSO lopen. We doen dit in overleg 
met de ouders en de kinderen. We zullen in  ieder geval tot de herfstvakantie de kinderen ophalen 
die er nog niet aan toe zijn om zelfstandig naar de BSO te lopen.  
 
Frietdag & disco: 
De jaarlijkse frietdag komt er weer aan, op donderdag 27-6 mogen alle kinderen van de BSO weer 
friet en 1 snack mee komen eten. Van de vaste kinderen die op donderdag komen gaan we ervan uit 
dat ze er die dag zijn, kinderen van andere dagen zijn ook welkom. Wilt u dit doorgeven aan de 
leidsters? Ze kunnen dan vanaf 16.15 uur gebracht worden op de BSO en om 18.15 uur weer worden 
opgehaald. Als dit een probleem is even overleggen met de leidsters. De friet wordt gebakken in 
plantaardige olie, voor de snack kunnen de kinderen kiezen uit een frikandel, kroket, kaassoufflé of 
kipcorn. Na het eten van de friet is er voor de oudste kinderen van de Meeuwen, Papegaaien en de 
Kemphaan nog een disco in de Kemphaan of bij mooi weer op het plein. Deze duurt tot 19.00 uur.  
Voor de duidelijkheid, kinderen van de uiltjes, flamingo’s en meeuwen uiterlijk om 1815 uur ophalen, 
kinderen van de papegaaien, pinguïns en de kemphaan om 19.00 uur op de Kemphaan of het plein.  
 
Gevraagd: 
Heeft u nog oude gordijnen of tafelkleden? Wij zijn er blij mee om o.a. tenten van te kunnen bouwen 
tijdens het buitenspelen.  


