Nieuwsbrief Brood & Spelen
Nieuwsbrief 1 – september 2017

Beste ouders/verzorgers,
Hierbij de eerste nieuwsbrief van Brood & Spelen in het nieuwe schooljaar met informatie en nieuwtjes om u op de hoogte te
brengen en te houden van wat er speelt tijdens de TSO bij uw kind(eren) op school.
Nieuwe schooljaar
De eerste weken van het nieuwe schooljaar zitten er alweer op. Ook de tussen schoolse opvang verzorgen wij weer met veel plezier
op de school van uw kind(eren).
In deze nieuwsbrief:
Belangrijke telefoonnummers en emailadressen van de schoolcoördinator en Brood & Spelen.
Informatie om uw kind(eren) aan en af te melden voor de tussen schoolse opvang.
Eten en drinken
Overblijven een feestje?!?!
Wie, wat, waar, hoe….
De schoolcoördinator is het aanspreekpunt voor ouders en school. Voor alle vragen, opmerkingen en klachten die met het
overblijven te maken hebben kunt u bij mij terecht. Ik ben telefonisch (en WhatsApp/sms) bereikbaar op 06-83442558 of via de
e-mail op rank@broodspelen.nl. Facturatie van het overblijven vindt plaats vanuit het hoofdkantoor te Scherpenzeel. U kunt uw
kinderen bij Brood & Spelen inschrijven via onze website www.broodspelen.nl via het blok – aanmelden en inloggen. Wijzigingen en
beëindigingen van het abonnement kunnen doorgegeven worden via emailadres: administratie@broodspelen.nl Kantoor is
telefonisch bereikbaar op alle werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur op het nummer 033 - 258 86 84 of via info@broodspelen.nl.
Alle overblijfinformatie kunt u vinden op de website van school.
Eten & Drinken
 Een moment van rust.
 Gezellig met elkaar aan tafel of in het park.
 Zien eten doet eten.
Ons uitgangspunt is dat de kinderen minimaal 1 boterham eten en hun drinken opdrinken. Het eventuele restant blijft in de
broodtrommel, zodat de ouder/verzorger op de hoogte is van wat het kind wel of niet eet. Wij stimuleren kinderen om te eten en te
drinken maar kunnen ze niet dwingen. Geef uw kind niet een heel overlevingspakket mee maar een lunch afgestemd op het kind.
Kinderen eten in groepsverband minder en langzamer dan thuis aan de keukentafel. Voornamelijk in groep 0 t/m 4 zijn de kinderen
sneller afgeleid en eten ze niet de hoeveelheid die ze thuis gewent zijn. Mocht u zich zorgen maken of vragen hebben, dan kunt u
altijd contact opnemen met uw schoolcoördinator. Ons beleid t.a.v. het nuttigen van de lunch kunt u nalezen op de website van
school. Tijdens het overblijven is er geen snoep en fris/energie drank toegestaan.

Overblijven een feestje?!?!
We proberen het voor de kinderen zo gezellig mogelijk te maken tijdens de TSO. We plannen tosti dagen en gaan met goed weer
ook regelmatig naar het park. Om het voor alle kinderen zo plezierig mogelijk te maken en te houden, brengen we wel duidelijkheid
en structuur aan. Afspraken worden afgestemd met school en we sluiten ons aan bij de regels en methodiek van de school. Op
deze manier zorgen we ervoor dat alle kinderen, zowel speelse kinderen die hun energie kwijt moeten en de wat minder speelse
kinderen die graag wat rustig aan doen, een plezierige, gezellige en veilige overblijf hebben.

Ik krijg vaak de vraag of een kind op een bepaalde dag kan overblijven…..Wij laten nooit kinderen staan, dus
alle kinderen kunnen altijd overblijven, wij zijn er altijd!!!! Dus krijgt u bijvoorbeeld op een woensdag/
weekenddag geen antwoord van mij, u kunt er altijd vanuit gaan dat uw kind kan overblijven. Meld het in
ieder geval, wel het liefst voor 11.00 uur dan weten wij ook dat uw kind er MOET zijn, zodat het kind NIET
gezellig de stad in gaat ofzo.

Tariefswijziging per 1-8-2017
Per 1 augustus 2017 hanteert Brood & Spelen de volgende tarieven:
€ 2,20 per keer zowel abonnement als incidentele opvang.
Voor nieuwe kinderen geldt een inschrijftarief van € 5,- per gezin . Dit betekent dat vanaf ieder tweede kind de inschrijving gratis is.
Daarnaast is per schooljaar 2017-2018 ook de strippenkaart verdwijnen. Aan de kinderen die gebruik willen maken van incidentele
opvang, zal deze dag als losse dag worden doorbelast. Het tarief van deze incidentele dag is gelijk aan het tarief van een
abonnementsdag. Strippenkaarten die al aangeschaft zijn zullen niet vervallen, deze kunnen de ouders gedurende de tijd dat Brood
& Spelen de tussenschoolse opvang op uw school verzorgt gewoon op maken.
Afscheid
Er is een tijd van komen en gaan. Per 1 oktober as stop ik Mariska Nijmeijer met de functie van overblijf coördinator op de 3 scholen
die ik heb in Harderwijk. Ik heb het altijd met plezier gedaan en nog steeds maar een andere uitdaging kwam op mijn pad en deze ga
ik volgen.
Veel van jullie zal ik dit jaar ongetwijfeld nog tegen komen op school. Bedankt allemaal voor het vertrouwen wat u in mij en ons
team heeft en veel plezier met de nieuwe coördinator die op de Rank gaat beginnen.
Wij heten uw kind(eren) van harte welkom tijdens de tussen schoolse opvang van Brood & Spelen en wensen alle kinderen een heel
fijn en leerzaam nieuw schooljaar toe!
Met vriendelijke groet,

Mariska Nijmeijer schoolcoördinator & het team van de TSO Deborah, Dilana, Drifa en Radia.

