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Nieuwsbrief 9-2018 locatie Rijkerswoerd 
 

Personeel: 
Tussen 2 nieuwsbrieven en mijn vakantie door heeft Kimberley afscheid genomen van de 
kinderen, ouders en collega’s i.v.m. een andere baan met meer uren en dichter bij huis. We 
zullen haar zeker missen en wensen haar veel succes met haar nieuwe baan. Karin is haar 
opvolgster geworden, Karin werkt al jaren als overblijfmedewerker bij ons en is dus geen 
onbekend gezicht voor de kinderen. We wensen haar veel succes bij ons op de BSO.  
Na Kristi is nu ook Daisy met zwangerschapsverlof gegaan. En…… Kristi is afgelopen 
weekend bevallen van een gezonde dochter die de naam Esmay Rose heeft gekregen, van 
harte gefeliciteerd! 
  
Kindplanner: 
U kunt nu elk moment een mailtje van Kindplanner krijgen om uw account aan te maken. 
Kindplanner weet niet hoeveel ruildagen u nog heeft dus dat zullen we dit jaar nog zelf 
moeten regelen, net als hoeveel vakantiedagen u nog heeft. Maar daar komen we wel uit, 
voorlopig is er nog een schaduwboekhouding hiervoor.  
 
Studiedagen + herfstvakantie: 
Vrijdag 12-10 heeft de P de Jong een studiedag voor groep 1 t/m 8 en van 15-10 t/m 19-10 is 
het herfstvakantie. Het programma staat inmiddels op de site. Denkt u eraan om uw 
kinderen hiervoor tijdig op te geven?  
Tijdens de herfstvakantie worden de kinderen op ma, di en do gesplitst op leeftijd. De 
jongste kinderen zijn de kinderen van de Flamingo’s, Uiltjes en Meeuwen t/m groep3 en de 
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oudste kinderen zijn de kinderen van de Meeuwen vanaf groep 4, de Papagaaien, de 
pinguïns en de Kemphanen.  
Er hangen voor die dagen 2 lijsten op leeftijd, denkt u er ook aan om aan te geven als uw 
kind voor 7.30 uur komt? En dat u uw kind, met name op dinsdag en vrijdag uiterlijk om 9.00 
brengt?  
 
Cakejes bakken voor SOS kinderdorpen: 
Op donderdag 18-10 doen wij mee aan de bak dag voor SOS-kinderdorpen in Kenia. De 
officiële dag is op 25-10 maar wij kregen toestemming om dit een week eerder te doen in de 
herfstvakantie. We gaan die dag cup-cakes bakken en verkopen voor dit goede doel. De 
cakejes kosten €0,50 per stuk, wilt u aangeven op de vakantielijst hoeveel u er wilt kopen?  
 
Gevonden/verloren voorwerpen: 
In de middelste hal hangen nog veel jassen, tassen, vesten etc. die in de vakantie zijn 
achtergelaten.  
Bent u iets kwijt, kom dan even kijken of het erbij hangt. Ze liggen inmiddels in het 
winkelmandje van de Decathlon. Zodra de kledingcontainer er weer is, deze wordt in de 
herfstvakantie geplaatst, gaan ze daar naar toe.  
 
Tarieven 2019: 
De tarieven voor de BSO worden verhoogd. Dit heeft de volgende redenen, door de wet IKK 
moeten wij een pedagogisch coach/beleidsmedewerker hebben, daar hangt uiteraard een 
prijskaartje aan. De groepen mogen dan wel groter worden, maar daar hebben we, op 
uitzondering van de Kemphaan, de m2 niet voor. Het uurtarief van de BSO gaat van €6.75 
naar €6,90. Daarmee zitten we €0,01 boven de maximale vergoeding. Gelukkig gaat in 2019 
ook de toeslag voor de meeste ouders omhoog. Ik heb hierover met de oudercommissie 
overleg gehad en zij zijn hiermee akkoord gegaan. 
Tarief incidentele opvang gaat van €7,25 naar €7,50.  
 
Kinderraad: 
Vanuit de drie oudste groepen is er een Kinderraad opgestart. We vinden het belangrijk om 
te weten wat de kinderen van de BSO vinden en wat zij voor ideeën hebben. Een van de 
ideeën was om de vakantieopvang te splitsen in twee groepen op leeftijd, dit passen wij dus 
toe in de herfstvakantie. Een ander idee was een Halloween-disco. Deze gaat plaats vinden 
op vrijdagavond 26-10 van 19.00-21.00 uur in samenwerking met Rijnstad. De disco is 
bedoelt voor de kinderen van de oudste 3 groepen, Papegaaien, Pinguïns en Kemphanen. 
Meer info hierover volgt nog.  
A.s. donderdag vergadert de kinderraad opnieuw, we zijn benieuwd wat hier uitkomt.  


