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Nieuwsbrief 8-2018 locatie Elden

Personeel:
Lien is voorlopig ziek, als invaller staat, zoals u inmiddels wel gemerkt heeft, Kitty op de jongste groep
van de Jozefschool-locatie. We zijn druk bezig om nog een invaller te vinden voor de
Troubadour-locatie aangezien Marlijn binnenkort op vakantie gaat en deze locatie erg groeit, zodat
er voor de derde groep een extra pedagogisch medewerker nodig is op meer dagen.
Kindplanner:
Het duurt even maar we schieten op. We moeten alle kinderen implementeren en dat is een hele
klus. Medio september krijgen alle ouders een mail om een ouderaccount aan te maken. Vanaf dan
kunt u zelf via de Kindplanner aangeven wanneer uw kind niet komt, dagen ruilen, extra opvang,
opgeven voor vakantiedagen, studiedagen etc. Alle groepen krijgen dan een eigen tablet waarop per
dag te zien is welke kinderen er komen. Als uw kind bijv. ergens allergisch voor is staat dat er ook.
Leidsters kunnen foto’s aan u persoonlijk versturen of alleen naar de ouders van de betreffende
groep. Controleer ook uw gegevens of die nog kloppen zoals telefoonnummers waarop u te bereiken
bent.
Studiedagen:
Op vrijdag 21-9 en maandag 24-9 zijn de kinderen van de Jozefschool vrij i.v.m. een studiedag. Als
een studiedag valt op een vaste opvang dag zijn daar geen extra kosten aan verbonden. Het enige dat
we aan u vragen is om uw kind op te geven via de lijsten die in de gang hangen (dit kan dus de
volgende keer via de Kindplanner) en om uw kind een lunch mee te geven voor tussen de middag.
Opgeven is belangrijk omdat wij ons moeten houden aan de kindratio, 1 leidster per 10 kinderen.

Vakantie Janet Viejou:
Vanaf 30-8 t/m 14-9 ben ik afwezig i.v.m. vakantie. Na mijn ziekte in mei/juni en de warme
zomervakantie ben ik daar ook wel aan toe. Ik verzoek u dan ook om uitsluitend te mailen naar
personeelelden@tussenthuis.nl (loc Jozefschool) tttelden@tussenthuis.nl (loc Troubadour) of te
bellen naar 026-7950324 (loc Jozefschool) 06-47602848 (loc Troubadour) tijdens opvangtijden als u
iets wilt doorgeven of vragen.

