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Nieuwsbrief 4-19 locatie Rijkerswoerd
Kind-planner:
Helaas gebruiken nog niet alle 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, wachtwoord klikken op vergeten en dan een nieuw ww
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.
Studiedagen:
Maandag 8-4 heeft het Klinket een studiedag groep 1 t/m 4.
Donderdag 18-4 en vrijdag 19-4 heeft de P de Jong een studiedag groep 1 t/m 4.
Geef uw kind op via de lijsten die in de gang hangen of per mail. Als we dit via de kindplanner
zouden doen krijgt u voor een studiedag, ook als die op een vaste opvang dag valt een extra
rekening. Denkt u er ook aan om uw kind brood mee te geven voor tussen de middag?
Meivakantie:
Het vakantieprogramma staat binnenkort op de site en hangt in de gangen. Opgeven is alleen
mogelijk via de kindplanner. Als u geen vakantieplanning heeft dan lukt dit niet, graag even naar
info@tussenthuis.nl mailen dan maak ik een planning voor u aan. Laat u dan even weten of het een
incidentele planning moet zijn, u krijgt dan per vakantie een extra rekening of dat er een planning
moet worden meegenomen in het jaarcontract, dan gaat uw maandbedrag omhoog maar krijgt u

geen extra rekening. Ook wil ik dan graag weten hoeveel dagen/weken u dit kalenderjaar nog nodig
hebt.
In de meivakantie worden de groepen op ma, di en do weer gesplitst op leeftijd. De jongste groep zit
op de Flamingogroep en de oudste groep, op verzoek van de kinderraad in de Kemphaan. Tot 8.30
graag uw kind in de schoolwoning brengen, daarna splitsen de groepen en kunt u uw kind ook in de
Kemphaan brengen. Denkt u eraan bij een uitje uw kind uiterlijk om 9.00 uur te brengen?
Personeel:
Vanaf 2 april werkt er een nieuwe leidster op de BSO, haar naam is Susanne Ruumpol. Ze zal
voornamelijk op de Papegaaien groep staan omdat Poodja momenteel heel veel op het KDV werkt.
Jeugdland loterij:
Van jeugdland begreep ik dat ze nog (te) weinig geld hebben voor het huttenbouwen deze zomer in
Rijkerswoerd. Het probleem is dat ze niet in de school kunnen omdat de vloeren beneden vervangen
gaan worden. Daarom moet er een tent gehuurd worden en dat kost extra geld. Omdat beide
scholen dit jaar niet mee doen aan de jeugdlandloterij heb ik besloten om als BSO hier dan wel aan
mee te doen. We hebben vorig jaar o.a. met de kinderen van de BSO en de scholen een geweldige
huttenbouw week gehad dankzij Jeugdland. Alle kinderen (behalve de kleuters) hebben donderdag
een lotenboekje mee gekregen om loten te verkopen. Volgende week zullen we de kinderen die er
nog geen hebben er ook 1 meegeven. Als er zoveel mogelijk kinderen 10 loten verkopen gaat het
lukken. Mochten hier nog vragen over zijn dan hoor ik die graag.

