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Nieuwsbrief 5-2018 locatie Elden  
 
Personeel: 
Omdat het drukker wordt op de woensdag en de vrijdagmiddag werken op woensdagmiddag 
voortaan Renee en Lien en op vrijdagmiddag Lydian en Renee. Locatie op woensdag is de 
Jozefschool en op vrijdag de Troubadour.  
 
Extra tussendoortje jongste groep loc Troubadour: 
Wij merken dat sommige kinderen een extra tussendoortje meenemen naar Tussen Thuis in 
de vorm van een liga / extra brood / extra fruit. Op school merken de juffen dat kinderen 
soms brood van de lunch bewaren  om bij Tussen Thuis op te kunnen eten.  
De kinderen krijgen bij Tussen Thuis na school te drinken en een koekje / ontbijtkoek / 
rijstwafel. 
Als tussendoortje in de middag krijgen zij fruit en/of  paprika / komkommer en eventueel 
nog een rijstwafel of soepstengel. 
Wij stellen voor, dat mocht u uw kind(eren) iets extra’s mee willen geven omdat zij (extra) 
trek hebben dat dit uiteraard mag, maar dan graag in de vorm van een boterham of  bijv. 
een liga. Fruit is echt niet nodig. Dit dan graag voor schooltijd in de bak in het lokaal van de 
jongste groep van Tussen Thuis leggen voorzien van naam. Zo wordt voor ons duidelijk wie 
wat mee heeft en kunnen kinderen tijdens de lunch gewoon hun broodtrommel leegeten, 
wat overzichtelijker is voor de juf/overblijfmedewerker maar ook voor henzelf.  
 
Meivakantie: 
Denkt u eraan om op donderdag 3 mei uw kinderen oude kleren en laarzen aan te trekken? 
En graag als we die nog niet hebben een copy van hun paspoort of ID mee te geven want we 
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gaan naar Duitsland. 
 
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.  
 
 


