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Nieuwsbrief 11-2018 locatie Rijkerswoerd
Personeel:
Daisy is op 13-11 bevallen van een gezonde zoon die de naam Riley heeft gekregen. Moeder en zoon
maken het (na een erg zware bevalling) inmiddels goed. Als u een kaartje wilt sturen kan dat op het
volgende adres: Daisy Eltingh, Roodborststraat 20, 6921 KH Duiven
Cindy is voorlopig afwezig i.v.m. ziekte, Poodja zal haar op dinsdag en donderdag vervangen. Op
maandag draait Rianne de groep alleen i.v.m. het lage kind aantal.
Kindplanner:
Als het goed is heeft u een mailtje van Kindplanner gekregen om uw account aan te maken.
Kindplanner weet niet hoeveel ruildagen u nu 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. Heeft u geen mailtje ontvangen, laat me dit dan weten via:
info@tussenthuis.nl. Maar vanaf nu kunt u Kindplanner gaan gebruiken om uw wijzigingen door te
geven. Helaas heeft Kindplanner er in het eerste weekend uit gelegen, om uw account aan te maken,
als het goed is werkt nu alles weer en kunt u uw wijzigingen etc. aan ons doorgeven.
Vanaf 1-1-19 werken we alleen nog via de Kindplanner en dient u de wijzigingen via dit systeem aan
ons door te geven. U krijgt ook een voorproef van het nieuwe maandbedrag per 1-1-19 via de
Kindplanner zodat u het nieuwe maandbedrag kunt doorgeven aan de belastingdienst. Mocht u uw
uren willen wijzigen per 1-1-19 dan graag via de Kindplanner.
Kledingcontainer:
Zoals u al heeft gezien staat er nog steeds een kledingcontainer op het plein. De opbrengst hiervan is
voor de vergroening van het schoolplein. In het voorjaar gaan we aan de slag met het peuter en
kleuterplein dus als u oude kleding heeft, gooi het in onze kledingcontainer!

Tarieven 2019:
De tarieven voor de BSO worden verhoogt. 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.
Kerstvakantie:
Wilt u alvast gaan nadenken of u opvang nodig heeft in de kerstvakantie? Dan kunnen we hier de
personeelsplanning op gaan inplannen. We zouden het fijn vinden om op 24-12 kerstavond en 31-12
oudjaarsavond om 17.00 uur te kunnen sluiten zodat de leidsters dan ook op tijd naar huis kunnen.
Mocht dit voor u onmogelijk zijn dan horen wij dit graag van te voren. Het vakantieprogramma komt
binnenkort op de site te staan. De lijsten hangen inmiddels al in de gang, de tweede week van de
kerstvakantie (2019) kunt u via de Kindplanner opgeven.

