Nieuwbrief Brood & Spelen
Einde schooljaar 2016-2017
Het is alweer het einde van het schooljaar. Voor de kinderen hebben wij ook dit schooljaar
weer met plezier de TSO verzorgd. Als overblijfteam ervaren we dat de kinderen met plezier
hun broodje tussen de middag bij ons eten en tijdens het buitenspelen zich heerlijk
vermaken en energie op doen om weer fris de lessen te kunnen volgen. Ook in het nieuwe
schooljaar zorgen wij ervoor dat de kinderen een fijne en veilige overblijf hebben met leuke
activiteiten . Om uw kind (eren) zo goed mogelijk op te vangen tijdens de TSO is het voor ons
erg belangrijk om op de hoogte te worden gesteld als er bijzonderheden zijn. Zo kunnen wij
anticiperen op een bepaalde situatie en het kind bieden wat het op dat moment nodig heeft.
Soms kan een normaal gesproken heel actief kind ineens heel stil en teruggetrokken of een
wat rustiger kindje veel drukker dan normaal zijn als bijvoorbeeld het konijn overlijd, het zijn
knuffel is kwijtgeraakt of als er zusje of broertje wordt geboren. Voor ons erg belangrijke
informatie. U kunt altijd contact opnemen voor informatie, vragen en/of opmerkingen met
Mariska Nijmeijer 06-83442558 of rank@broodspelen.nl
( werkdagen maandag, dinsdag en donderdag ).

Aantal opmerkingen
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 zal 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.
Wij hebben het bijna het gehele jaar de TSO met een vast team gedraaid, te weten:
Deborah, Dilana, Radia & Drifa, dames bedankt en ook Nancy voor haar hulp als
invalkracht.

Zomervakantie
Wij bedanken u voor het in ons gestelde vertrouwen. Na de zomervakantie ontvangen wij de
kinderen weer graag tijdens de tussen schoolse opvang en zorgen wij weer voor een fijne en
veilige overblijf voor uw kind(eren). In het nieuwe schooljaar ontvangt u in september een
nieuwe nieuwsbrief zodat u op de hoogte bent en blijft van het reilen en zeilen tijdens de
TSO.

Brood & Spelen wenst alle kinderen en
ouders/ verzorgers een fijne zomervakantie!
Het gehele overblijfteam van Brood & Spelen

Tot volgend schooljaar!!!!

