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Nieuwsbrief 3-2018 locatie Elden
Personeel:
Lydian is de komende weken nog op vakantie, zij zal vervangen worden door Gracia en/of
Rianne.
Oudercommissie:
De oudercommissie van beide locaties in Elden heeft een re-start gemaakt, we zijn
echter nog op zoek naar 2 leden voor de Troubadourlocatie. Donderdag 24-5 om 20.00
uur is de volgende vergadering op de locatie naast de Jozefschool. U bent van harte
welkom om een keer te kijken of dit wat voor u is. We vergaderen ongeveer 4x per jaar
en ik weet dat jullie allemaal werkende ouders zijn dus zal u niet vragen voor klusjes
tijdens of na schooltijd of in het weekend.
Studiedagen Troubadour/Jozefschool:
Op dinsdag 3-4 heeft de Troubadour een studiedag, denkt u eraan om uw kinderen
hiervoor op te geven? Als een studiedag op een vaste opvangdag valt zijn hieraan geen
extra kosten verbonden, wel graag brood meegeven voor tussen de middag.
Op 30-4 goede vrijdag zijn beide scholen dicht, dit zien wij ook als een studiedag, wilt u
hiervoor uw kind(eren) aanmelden en brood meegeven voor tussen de middag?
Op 21-3 heeft zijn de kinderen van de onderbouw van de Troubadour vrij, graag tijdig
aangeven als u hiervoor opvang nodig heeft zodat we dit kunnen inplannen.
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 in werking
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

