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Nieuwsbrief 5-2018 locatie Rijkerswoerd
Personeel:
We zijn druk bezig om een vervanger voor Wim en (tijdelijk) voor Kimberley te vinden. Kimberley zal
voorlopig nog niet haar werkzaamheden kunnen hervatten. U kunt, als u dat wilt een kaartje voor
haar afgeven op haar groep, dan zorgen wij dat ze dit krijgt, het zal haar zeker goed doen. Namens
Wim wil ik alle ouders bedanken die hem op welke manier dan ook een hele fijne afscheidsmiddag
bezorgt hebben. Dit heeft hem erg goed gedaan omdat het afscheid hem erg zwaar viel. Wim blijft
tot de zomervakantie nog wel de TSO en klusjes doen. We merken voor de vervanging dat de crisis
voorbij is, kortom we krijgen veel minder geschikte kandidaten dan voorheen.
Na Janine, Marin (van het KDV) en Kristi heeft ook Daisy bekend gemaakt dat ze zwanger is! We zijn
erg blij voor haar en wensen haar een goede zwangerschap toe. (en ons nog een goede vervanger)
Herhaling bericht 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
Kleding-container:
Na de meivakantie komt er op het plein een kledingcontainer te staan waarvan de helft van de
opbrengst voor het vergroenen van het schoolplein is. De andere helft is voor Simavi. In de flyer staat
dat dit maar 1 dag is maar de container staat er tot 3-7. Dus bewaar uw oude kleding nog even tot na

de meivakantie, we krijgen €0,20 per kilo. Naast kleding mogen er ook gordijnen, oude schoenen etc.
in. Als het maar van stof of leer is.
Staking basisscholen:
Zoals het er nu naar uit ziet gaan de scholen weer staken op woensdag 30 mei. Uiteraard zijn wij dan
wel open, kosten voor deze ochtend tot 12.15 uur zijn €15,- graag contant betalen. Aanmelden via de
lijsten op de gang.

