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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) opgeven voor de zomervakantie via de Kindplanner? Als dit niet lukt kan de 
oorzaak zijn dat u geen vakantieplanning in uw contract heeft. Mail mij dan even hierover: 
info@tussenthuis.nl 
 
Zomervakantie: 
Wilt u als we een dag weggaan uw kind(eren) op tijd brengen? Uiterlijk om 9.00 uur.  
 
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 
De papegaaiengroep wordt de knutsel en kookgroep voor de meeuwen en de pinguïns.  
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Na de zomervakantie zullen de kinderen van VSO verdeeld worden over de pinguïns en de flamingo’s 
op leeftijd.  
 
Zelf naar de BSO lopen groep 3: 
Na de zomervakantie mogen de kinderen van groep 3 zelf naar de BSO gaan 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 en waarvan de ouders nog 
geen toestemming hebben gegeven.  
 
Gevraagd: 
Heeft u nog oude gordijnen of tafelkleden? Wij zijn er blij mee om er o.a. tenten van te kunnen 
bouwen tijdens het buitenspelen.  


