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Nieuwsbrief 1-2018 locatie Rijkerswoerd
Personeel:
Margreet is de komende 2 weken in ieder geval nog ziek, ze is geopereerd aan haar hand.
Poodja zal haar vervangen op di en do, op ma Laura of Hoda.
Enquête:
U krijgt deze week een mail met daarin een link naar een enquête van survey monkey.
Deze enquête is samen met de oudercommissie opgesteld, we willen graag weten wat u
van de BSO vindt, wat u mist, wat voor suggesties en ideeën u heeft over allerlei zaken.
Uiteraard is de enquête anoniem maar elke 10e inzender die zijn/haar naam wel heeft
ingevuld, krijgt een kleine verrassing. Mede hierdoor hopen we op een hoge respons.
Voorjaarsvakantie:
Hoewel de naam v/d vakantie zijn eer de komende tijd nog niet aan doet is het toch
bijna zover. Wilt u eraan denken om uw kind(eren) deze week nog op te geven? Het
activiteitenrooster staat op de site en hangt naast de inschrijflijsten in de gang. Thema
is deze week: Indianen. In de vakantie hoeft er geen brood mee genomen worden voor
tussen de middag.
Vrijwillige ouderbijdrage:
U krijgt binnenkort een brief met daarin de vraag of u een vrijwillige bijdrage wilt geven
voor de BSO. Van die bijdrage krijgen de leidsters een klein cadeautje voor hun
verjaardag en wordt o.a. de Tussen Thuisdag mede gefinancierd.

Verschoonkleren:
Met name voor de kleutergroepen hebben we weer hard ondergoed en broeken nodig.
We krijgen nl. verschoonkleren lang niet altijd terug. Wilt u hier aub aandenken als uw
kind in andere kleren naar huis gaat?

Jaarcontract 2018:
Inmiddels zijn bijna alle jaarcontracten voor 2018 binnen. Heeft u eraan gedacht om de
nieuwe maandbedragen door te geven aan de belastingdienst? U krijgt deze week het
jaaropgave van 2017 gemaild van de boekhouder. Bewaar deze goed!

