Nieuwsbrief 3e kwartaal 2015
Beste Ouders/Verzorgers,

Activiteiten / uistapjes
Terugblik
 Bowlen
Jade en Jesse zijn na de vakantie naar het Rudolf Steiner college in Rotterdam
gegaan. Als afscheid zijn Jade, Jesse en Emma gaan bowlen. Ze hebben een hele
gezellige dag gehad.
 Toverbal vilten
Voor de vakantie heeft Emila een workshop toverballen vilten gegeven. Het was een
hele leuke dag en de toverballen waren ontzetten mooi geworden met de mooiste
kleurtjes.
 Donderdag bakdag
Elke donderdag is het bij ons bakdag. Pascal is onze vaste bakker en verzorgt met
zijn kookkunsten allerlei lekkernijtjes. Natuurlijk helpen de andere kinderen ook mee.
 Kinderboerderij
Op de kinderboerderij hebben wij kleine baby konijntjes gezien. Ook de pony had er
zin in en rende los over het terrein. We dachten bijna dat hij de boterham met
speculoos van Nessa kwam opeten.
 Zwemmen
Het was weer een gezellige dag in het zwembad! Vooral de nieuwe glijbaan met
gekleurde lichten was erg leuk! De kinderen kregen er geen genoeg van.
 Vliegeren zie foto
 Toneel zie foto

 Brede school activiteit
Dinsdag 3 en 10 november hebben wij een workshop egeltje vilten georganiseerd.
Emilia kwam deze workshop voor de kinderen verzorgen. Het was erg leuk en over
de aanmeldingen hadden we niet te klagen.
In 2016 zal er voor brede school activiteiten zoals workshops en zwemmen een
financiële bijdrage gevraagd worden aan de ouders.
De andere activiteiten vanuit de bso en in de vakantie zijn in het uurtarief inbegrepen.
Oudercommissie
Oudercommissie: De oudercommissie leden zijn o.a. betrokken bij het adviseren van
besluiten en spreken uit naam van de ouders. Wobbe (vader van Julia,Jur en Silke) is
samen met Kim (moeder van Puck) lid van de ouder-commissie. Puck Gé Brussel zit weer
gezellig bij ons op de bso. Dit betekend dat Kim als oudercommissielid bij ons blijft.
Hartstikke bedankt hiervoor!
Voor meer info: neem dan contact op met bsodemuzikant@hotmail.com of met Wobbe en of
Kim.
kimwittebol@gmail.com
wobbekramer@gmail.com

Kinderen ophalen uit de klas.
Vanaf klas 1 komen de kinderen zelfstandig naar de bso. De kleuters worden opgehaald bij
hun klas.

Oudergesprekken
Oudergesprekken kunnen altijd gehouden worden. U kunt dan het beste even vooraf een
afspraak maken met Emma of Ellen.
Heeft u een oudergesprek op school? U kunt dan indien mogelijk uw kind zonder kosten
naar de BSO brengen. (max. 1 uur voor ouders met een contract). Dit geld niet voor
klassenouder overleg.

Vakantieopvang
In de kerstvakantie zijn wij op bepaalde dagen geopend.
U kunt uw kind nog aanmelden. Wij zullen uiteraard weer wat leuke uitstapjes gaan maken in
de vakantie. 1 activiteit kunnen we wel alvast verklappen: schaatsen!

Wijziging openingstijden
Wij zijn sinds oktober elke vrijdag open van 14.00 tot 18.00 uur. Op woensdag zijn wij open
van 12.30 tot 18.00 uur.

Contracten 2016
In december maken wij de nieuwe contacten voor 2016. Mochten er wijzigingen zijn of
belangstelling voor vakantieopvang, geef dit dan voor 20 november 2015 aan ons door.
Contract mogelijkheden
 een combi-pakket, dan neemt u voor het gehele jaar opvang op voor 1 of meerdere
dagen per week en een vakantie opvang.
 vakantieopvang contract voor 1 of meerdere dagen per week. Een schooljaar heeft
12 vakantieweken.
 40 weken zonder vakantie opvang.
 Incidentele opvang ( strippenkaart** )
 Studie dagen
 Incidentele opvang :
mogelijk indien er plaats is op de groep
 Tijdens school/vakantie weken d.m.v. de strippenkaart
De opvang is maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14.00 uur tot 18.00 uur en op
woensdag van 12.30 tot 18.00 uur
In de vakanties: van 09.00 uur tot 18.00 uur. vakantie opvang is op basis van een hele dag
van 9 uur. Langer is mogelijk in overleg.
Ruilen: binnen een maand. Niet met vakantie dagen.
Jaaropgave 2015
De jaaropgaven van 2015 zullen wij in februari 2016 naar u versturen.
ZCKK klachten commissie
Wij zijn aangesloten bij de centrale klachten commissie. We zijn blij dat er in 2014 geen
klachten zijn ingediend.
Facturering
Een vriendelijk doch dringend verzoek om de maandelijkse factuur binnen de geldende
termijn te voldoen. Een te late betaling veroorzaakt onnodige problemen bij de
betalingsverplichtingen van de BSO. Hopende op uw begrip.
Rekening/IBAN nummer: NL78 TRIO 0198 3952 56
Administratiekosten
Bij een wijziging in een lopend nieuw contract, rekenen wij € 7,50 administratie kosten.
Tarieven bso 2016
De uurtarieven van de bso stijgen o.a. mee met de loon- en prijsontwikkeling van 2016 die
door de rijksoverheid wordt vast gesteld. De maximale vergoeding door de overheid betreft
het uurtarief voor de buitenschoolse opvang wordt € 6,42. Naar aanleiding hiervan en andere
zaken zoals het gebruik van biologische producten, natuurlijke materialen en de kwaliteit van
kleinschalige opvang wordt het nieuwe uurtarief van de Muzikant in 2016 € 6,90.
Een strippenkaart (4 uur) wordt: € 29,50.

Nationale Feestdagen
Als service zullen wij net als voorafgaande jaren geen nationale feestdagen doorberekenen
in het nieuwe contract van 2016.

Website
De website wordt per maand bijgehouden, inclusief de laatste foto’s!
website: www.bsodemuzikant.nl
email : bsodemuzikant@hotmail.com
tel.: 06-12461815 / 06-40253835

Vriendelijke groet, Ellen en Emma van Winden

