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Nieuwsbrief 5-19 locatie Rijkerswoerd
Kindplanner:
Gelukkig gebruiken steeds meer 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, ww 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:
P de Jong: Woensdag 22-5 voor groep 1, woensdag 29-5 voor groep 1 t/m 8.
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 (tosti)brood mee te geven voor tussen de middag?
Vakantiedag:
Vrijdag 31-5 is een vakantiedag, u kunt uw kind hiervoor opgeven via de kindplanner. Graag uiterlijk
een week van te voren i.v.m. de personeelsplanning.
Personeel:
Margreet heeft een andere, nieuwe baan gevonden. Ze was aan een nieuwe uitdaging toe en heeft
die gevonden. Ze zal op donderdag 6-6 afscheid nemen van de kinderen en ouders tijdens de NSO.
Ouders van de Uiltjes zijn dan van harte welkom maar ook andere ouders die Margreet in de
afgelopen jaren als leidster van hun kind hebben gehad kunnen dan persoonlijk afscheid komen

nemen. We bedanken Margreet voor haar inzet in de afgelopen jaren bij BSO Tussen Thuis en
wensen haar veel succes toe in haar nieuwe baan.
Indeling groepen:
Door de wet Kinderopvang mogen groepen van de BSO met kinderen vanaf 7 jaar groter worden,
namelijk 24 kinderen per groep met 2 leidsters. Echter dan heb je ook meer m2 meters nodig, de wet
schrijft 3,5 m2 per kind voor. Bij de Kemphaan is dit geen probleem, daar is ruimte genoeg. Voor de
groepen in de schoolwoning gaat dit niet op. Omdat de BSO momenteel niet groeit voegen we de
volgende 3 groepen samen. De meeuwen, de papegaaien en de pinguïns gaan na de zomervakantie 2
groepen worden vanaf 7 jaar. De papegaaiengroep vervalt dan, deze ruimte zal dan gebruikt worden
door de 2 andere groepen om o.a. in te koken en knutselen zodat we meer m2 hebben. Binnenkort
gaan we hierover met de betreffende leidsters intern verder overleggen wat de mogelijkheden zijn
qua inrichting en gebruik van dit lokaal en de 2 andere lokalen. Het kan zijn dat we voor de
zomervakantie alvast kinderen gaan plaatsen op hun nieuwe groep maar daar brengen we u dan
eerst persoonlijk van op de hoogte. Het is niet de intentie dat er kinderen van de papegaaien of
pinguïns terug gaan naar de meeuwengroep.
Kleuters zullen hierdoor t/m hun 6e jaar op de uiltjes of flamingo’s blijven. Er volgt ook een wisseling
van leidsters, echter door het vertrek van Margreet is dit nu nog niet helemaal duidelijk en zult u
hierover in de volgende nieuwsbrief meer horen.
Vakantie Janet Viejou:
Vanaf donderdag 16-5 t/m woensdag 29-5 ben ik afwezig i.v.m. vakantie werkzaamheden. Ruilingen,
afmelden, aanmelden etc. via de kindplanner. De BSO is tijdens opvanguren telefonisch bereikbaar:
026-2130335

