Nieuwsbrief
Januari 2018
Beste ouders/verzorgers,
Allereerst wensen wij iedereen een gezond en gelukkig 2018!

5 januari
8 januari
12 januari
13 januari
24 januari
25 januari
29 januari

Verjaardagen :
Levi
Xem
Lucy
Dex
Matthijs
Benjamin
Noi

8 jaar
9 jaar
9 jaar
6 jaar
5 jaar
5 jaar
6 jaar

Gefeliciteerd !!!!

Deze maand mogen we Julian Beker verwelkomen bij onze BSO. We wensen
Julian veel plezier bij onze BSO!

Vanaf januari 2018 wordt aan ieder kind een mentor toegewezen. De mentor is
een pedagogisch medewerker die werkt op de groep van uw kind.
Buitenschoolse opvang
Op de buitenschoolse opvang is de mentor zowel aanspreekpunt voor de ouders
als voor het kind. Om de ontwikkeling van uw kind te kunnen volgen, moet de
mentor uw kind echt kennen. Daarom is de mentor direct betrokken bij de

opvang en ontwikkeling van uw kind. . De mentor direct betrokken bij de opvang
van uw kind. U wordt binnenkort op de hoogte gebracht wie de mentor van uw
kind is. Eventueel vervult de mentor ook een rol in het contact met andere
professionals (met toestemming van de ouder(s)).
Wisselen mentor
Omdat de mentor het kind goed moet leren kennen is het niet wenselijk
regelmatig van mentor te wisselen. We zullen er daarom ook voor zorgen dat dit
tot een minimum beperkt wordt. Soms zal de overgang naar een andere mentor
onvermijdelijk zijn. Denk aan bijvoorbeeld wisseling van dagen.

Wilt u de volgende data in uw agenda noteren:
29 en 30 januari is de Rijckevorselschool dicht, wij zijn dan open.
Vrijdag 23 februari zijn de scholen dicht, wij zijn dan open.
Maandag 12 maart is de Driemaster dicht, wij zijn dan open.
Donderdag 29 maart is de Jozefschool om 12:00 dicht, wij zijn dan open.
Vrijdag 30 maart zijn de scholen dicht, wij zijn dan open.
Maandag 2 april is Satu dicht
Pasen
Vrijdag 20 april is de Rijckevorselschool om 12:00 dicht, wij zijn dan open.
Vrijdag 27 april is Satu dicht
Koningsdag
Donderdag 10 mei is Satu dicht
Hemelvaart
Maandag 21 mei is Satu dicht
Pinksteren
Dinsdag 22 mei is de Driemaster dicht, wij zijn dan open.
Vrijdag 1 juni is de Rijckevorselschool dicht, wij zijn dan open.
Vrijdag 8 juni is de Jozefschool dicht, wij zijn dan open.
Donderdag 12 juli zijn de Jozef- en Rijckevorselschool om 12:00 dicht, wij zijn
dan open.
Vrijdag 13 juli zijn de scholen dicht, wij zijn dan open.
Woensdag 5 december om 16:00 dicht
Sinterklaas
Maandag 24 december om 16:00 dicht
kerstavond
Dinsdag 25 december is Satu dicht
Kerst
Woensdag 26 december is Satu dicht
Kerst
Maandag 31 december om 16:00 dicht
oudejaarsavond
Dinsdag 1 januari is Satu dicht
Nieuwjaarsdag
Nog even voor de belasting:
LRK- nummer van NSO DUA= 140063961
LRK-nummer van NSO SATU=309014748

Misschien is het afspraken formulier van uw kind verouderd of wilt u toch door
de nieuwe facebook regels dat uw kind niet meer op facebook komt. Wilt u dan
het onderstaande formulier invullen!!

Afsprakenformulier van:
Geboortedatum:
Naam school:




















AFSPRAKENFORMULIER OUDER / KIND / NSO
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Komt zelfstandig uit school naar de NSO
- met vervoermiddel, namelijk ___________________
Mag worden gefilmd.
ja / nee
Mag worden gefotografeerd.
Mag met een foto op de website van Satu
Mag met een foto op internet ( bv facebook)
Mag mee activiteiten ondernemen
Mag zonder toezicht achterblijven in een groepsruimte
Mag zonder toezicht buitenspelen
Mag zonder toezicht van het terrein af
Mag zelfstandig activiteiten ondernemen
- naar club, activiteit elders
Naam:
__________________________________
Adres:
__________________________________
Op (dag): __________________________________
van:
________________ tot ____________ uur
met vervoermiddel, namelijk ___________________
komt daarna terug naar NSO
Opmerkingen of bijzonderheden: _______________
Mag na schooltijd met vriend(in) mee
- de ouder informeert de leiding van tevoren
- alleen na telefonisch overleg met ouder
- opmerkingen: _______________________________
Mag alleen naar huis
ja / nee
- altijd op dezelfde tijd, te weten om _______ uur
- alleen na telefonisch overleg met ouder
Mag onder begeleiding mee met openbaar vervoer
Mag mee in de bakfiets ja / nee
Mag mee met een pedagogisch medewerkster in de auto/bus
Mag wanneer nodig is of bij ruilen van dag of bij een extra
dag op een andere locatie dan waar uw kind normaal verblijft

ja / nee

ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee

ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee

ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee

ja / nee


Mag altijd opgehaald worden door:________________

 Noodadres/telefoonnummer:_____________________________
Akkoord kind:
_________________________
Akkoord ouder:
_________________________
Akkoord NSO:
_________________________
Plaats en datum:
_______________________

Afsprakenformulier van:
Geboortedatum:
Naam school:



















AFSPRAKENFORMULIER OUDER / KIND / NSO
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Komt zelfstandig uit school naar de NSO
- met vervoermiddel, namelijk ___________________
Mag worden gefilmd.
ja / nee
Mag worden gefotografeerd.
Mag met een foto op de website van Satu
Mag met een foto op internet (bv facebook)
Mag mee activiteiten ondernemen
Mag zonder toezicht achterblijven in een groepsruimte
Mag zonder toezicht buitenspelen
Mag zonder toezicht van het terrein af (speeltuin ernaast)
Mag zelfstandig activiteiten ondernemen
- naar club, activiteit elders
Naam:
__________________________________
Adres:
__________________________________
Op (dag): __________________________________
van:
________________ tot ____________ uur
met vervoermiddel, namelijk ___________________
komt daarna terug naar NSO
Opmerkingen of bijzonderheden: _______________
Mag na schooltijd met vriend(in) mee
- de ouder informeert de leiding van tevoren
- alleen na telefonisch overleg met ouder
- opmerkingen: _______________________________
Mag alleen naar huis
ja / nee
- altijd op dezelfde tijd, te weten om _______ uur
- alleen na telefonisch overleg met ouder
Mag onder begeleiding mee met openbaar vervoer
Mag mee in de bakfiets ja / nee
Mag mee met een pedagogisch medewerkster in de auto/bus
Mag wanneer nodig is of bij ruilen van dag of bij een extra
dag op een andere stamgroep dan waar uw kind normaal verblijft

ja / nee

ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee

ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee

ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee

ja / nee



Mag altijd opgehaald worden door:________________
Noodtelefoonnummer:____________________________

Akkoord kind:
_________________________
Akkoord ouder:
_________________________
Akkoord NSO:
_________________________
Plaats en datum:
_______________________

