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Nieuwsbrief 6-2018 locatie Rijkerswoerd
Personeel:
Directeur Janet Viejou is i.v.m. ziekte en een ziekenhuis opname van 1,5 week voorlopig nog niet
aanwezig. De pedagogisch medewerkers en Moniek nemen zoveel mogelijk taken van haar over. Ze
zal de komende weken haar werkzaamheden langzaam aan weer gaan hervatten. Mailen is wel
mogelijk al zal het soms wat langer duren voor u antwoord krijgt. Bij deze het verzoek om
ruilingen/afmeldingen etc. zoveel mogelijk door te geven aan het personeel via
personeel@tussenthuis.nl of telefonisch: 026-026-2130335
Voor Wim op de flamingogroep naast Jean hebben we inmiddels een nieuwe pedagogisch
medewerkers gevonden, haar naam is Charlene, u heeft vast al wel kennis met haar gemaakt.
Kimberley heeft inmiddels weer helemaal haar werkzaamheden hervat.
Helaas heeft Moniek aangegeven vanaf de zomervakantie te gaan stoppen met haar werkzaamheden
op de BSO en het KDV. Zowel persoonlijk als zakelijk vind ik dit erg jammer, u hoort nog wanneer ze
voor het laatst is en u, als u dat wilt, afscheid van haar kan nemen.

Friet eten op de BSO:
Op dinsdag 3-7 is het weer zover, alle kinderen van de BSO mogen dan weer blijven eten op de BSO.
Van de kinderen die komen op dinsdag gaan we er vanuit dat ze mee-eten, komt uw kind niet op
dinsdag dan kunt u uw kind vanaf 16.30 uur brengen om ook mee te eten. Wel dit even aangeven op
de lijsten die op de groep hangen of doorgeven aan de leidsters. Vanaf 18.00 uur kunt u uw
kind(eren) dan weer ophalen.
Zomervakantie:
De lijsten hangen inmiddels weer in de gangen, wilt u uw kinderen de komende weken opgeven voor

de opvang in de zomervakantie? Dan kunnen wij hier qua personeelsbezetting rekening mee houden.
Ook belangrijk om de achternaam van uw kind op te schrijven en als uw kind voor 8.00 uur komt. Het
vakantieprogramma komt binnenkort op de site te staan.

