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Nieuwsbrief 4-2018 locatie Elden  
 
Personeel: 
Lien is weer volledig hersteld en werkt al haar uren weer op de groep.  
Marlijn gaat minder werken om haar studie te kunnen afronden, op woensdag zal Renée haar gaan 
vervangen met als 2e leidster Lien omdat de woensdag zo druk begint te worden, zelfs meer dan 10 
kinderen!. Marlijn werkt vanaf 1-4 dan alleen nog op dinsdag.  
 
Kindplanner: 
Als BSO/KDV hebben we besloten om voor een systeem te kiezen waarbij ouders via een app hun 
kind kunnen aanmelden/afmelden, ruilen, ziek melden etc. Ook foto’s van uw kind kunnen dan 
rechtstreeks naar de ouders verzonden worden, u kunt communiceren met de leidster van uw kind, 
kortom heel veel mogelijkheden. De komende maanden zal dit geïmplementeerd worden en als alles 
lukt zal dit voor de zomervakantie inwerking treden. Het kan zijn dat we nog ontbrekende gegevens 
nodig hebben, daar zullen we u dan voor benaderen. Bent u al benieuwd, kijk dan eens op 
kindplanner.nl 
 
Meivakantie: 
Wilt er alvast aan gaan denken of u opvang nodig hebt in de meivakantie? (30-4 t/m  
11-5, 10-5 Hemelvaart zijn we dicht) 
Binnenkort komt het activiteitenprogramma op de site en komen de lijsten weer op de groep of in de 
gang te hangen. Dit laatste zal dan de laatste keer zijn, we hopen dat we de zomervakantie via de 
Kindplanner kunnen regelen.  
 
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 
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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 


