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Nieuwsbrief 4-2018 locatie Rijkerswoerd
Personeel:
Na de zwangerschapsgolf op het KDV is nu ook op de BSO bekend geworden dat Kristi zwanger is.
Waarschijnlijk zal Poodja haar gaan vervangen t.z.t.
Wim heeft helaas in de theorie onvoldoende punten behaald om zijn opleiding te kunnen voltooien.
Daardoor is hij niet meer inzetbaar in de BSO vanaf de meivakantie. Wim zal dit schooljaar nog wel de
TSO blijven doen + overige werkzaamheden zoals klusjes en schoonmaakwerkzaamheden. We vinden
dit erg jammer omdat Wim in de praktijk wel erg goed functioneerde.
Studiedagen:
De volgende mededeling over de studiedagen, als uw kind geen VSO in zijn/haar jaarcontract heeft
dan graag na 8.00 brengen op een studiedag. We zetten voor die tijd geen extra leidsters in en dan
komen we in de problemen met de kind-ratio als er voor die tijd al meer kinderen komen. Fijn dat
bijna iedereen er aan denkt om uw kind een lunch mee te geven op een studiedag!
Kinder-EHBO:
In april/mei/juni krijgen bijna alle leidsters weer een herhalingscursus kinder-EHBO + BHV en een
aantal nieuwe leidsters gaan naar de beginnerscursus. De beginnerscursus kinder-EHBO is echter niet
vol dus er is nog plaats voor ouders die dit ook willen doen. In het verleden hebben ouders
aangegeven hier belangstelling voor te hebben vandaar dit bericht. De cursus is op 2 vrijdagmorgens
van 9.00-11.30 uur op 18-5 en 25-5, locatie BSO Tussen Thuis Rijkerswoerd. Er zijn echter wel kosten
aan verbonden, €95,- inclusief een instructieboekje en een kinder-EHBO pasje. Sommige ziektekosten
verzekeraars vergoeden de cursus. Aanmelden of meer info kan via info@tussenthuis.nl
Uitslag enquête:

Uit de enquête kwamen een aantal punten naar voren die ik hieronder zal benoemen + wat we
ermee gaan doen of al gedaan hebben. Bij deze alle ouders die hem hebben ingevuld hartelijk dank!
- Mogelijkheid om via een app uw kind aan of af te melden, op te geven voor vakanties etc.
Dit gaat er komen via de Kindplanner. We zijn al druk bezig om alle gegeven te implementeren in dit
nieuwe systeem. Zodra dit klaar is krijgen alle ouders hun eigen kind portaal waarmee ze dan
zelf 24 uur per dag kunnen inloggen om wijzigingen etc. door te geven. Ook kunnen ze dan
hun gegevens up to date houden, zoals telnummers maar ook bijv. allergieën van hun kind.
-

Typecursus, na overleg met de oudercommissie hierover blijkt dat er voldoende
mogelijkheden zijn om dit zelf online te regelen. Uw kind kan wel tijdens de BSO oefenen op
een computer van Tussen Thuis.

-

Faalangst/zelfverdediging, na overleg met de oudercommissie blijkt dat het bij faalangst erg
belangrijk is dat ouders hier zelf mee aan de slag gaan. De P de Jongschool heeft hierover in
het najaar een ouderavond gehad. Bij voldoende belangstelling wil de BSO hierover ook een
ouderavond organiseren.

-

Zelfverdediging, ik heb wat lijntjes uitgezet hierover, Mieke Welling wil graag kickboksen aan
gaan bieden voor de jeugd in Rijkerswoerd.
Volgens Mieke heeft dit niet zozeer iets te maken met faalangst training, maar uiteraard wel met
zelfvertrouwen, respect voor elkaar en discipline. U hoort hier nog meer over.
-

Lettertype nieuwsbrief, vanaf nu in Calibri ipv comic sans!

-

Uitjes in vakanties, veel tips gekregen, maar ook de kinderboerderij scoort hoog! En
huttenbouwen via jeugdland is ook erg populair, dit jaar komt jeugdland een hele week in
Rijkerswoerd bij onze BSO om hutten te bouwen, we zijn hier natuurlijk erg blij mee.
Datum: 16-7 t/m 19-7. (20-7 afbreken) Verder tips als Land van Jan Klaasen, de Efteling etc. Als BSO
hebben we een budget voor vakantie-uitjes en met name als we taxi’s nodig hebben wordt
dit erg duur. Vakantieopvang is iets anders dan bijv. schoolreisjes, we gaan wel naar
attracties met een lage entree zoals bijv. het maisdoolhof of de Leemkuil. Maar de Efteling of
Burgers Zoo is qua entree echt te duur voor ons en dus meer geschikt om als gezin zelf te
doen.
-

De overige items scoorde te laag om hier mee iets te doen, maar we staan altijd open voor
verbeteringen of tips.

