St. Martinusschool – juli 2022

Beste ouders en verzorgers,
Via deze nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte houden van alle ontwikkelingen binnen Brood &
Spelen op de St. Martinusschool in Millingen.
Het schooljaar zit er bijna op en wat is het voorbij gevlogen. Het was een bewogen jaar, o.a. door het
rekening houden met de coronaregels en de aanpassing die dit met zich meebracht. Het heeft
ongetwijfeld op iedereen impact gehad, maar we hebben ons er allemaal zo goed mogelijk doorheen
geslagen!!
Het afgelopen jaar hebben we veel nieuwe kleuters mogen verwelkomen wat we ontzettend leuk
vinden. De leerlingen van groep 8 zullen ons weer verlaten en wij wensen hen heel veel succes en
plezier toe op hun nieuwe school.
De buitenspeeldagen op 7 en 9 juni waren een succes en werden zelfs door Joyce bezocht, een
medewerker van kantoor Brood en Spelen, wat wij heel gezellig vonden.
De laatste TSO-dag zal voor ons zijn op dinsdag 12 juli. Deze dag zullen wij op een leuke manier
afsluiten.
Op 14 juli gaan alle kinderen op schoolreis en wij wensen hen een hele leuke en gezellige dag toe,
evenals de leerkrachten en begeleiders die dit zullen begeleiden.
Afscheid en oproep
Helaas nemen ook wij afscheid van een OBK; Cobie heeft besloten iets heel anders te gaan doen,
waar wij haar natuurlijk ook veel succes en plezier bij wensen.
Dit houdt in dat wij weer ruimte hebben voor een nieuwe overblijfkracht die ons gezellige team komt
versterken. Heeft u zin en tijd om 2 of 3 keer per week bij de TSO te komen helpen en u bent
benieuwd wat dit inhoudt, neem dan contact op met de coördinator. Heeft u zelf kinderen die
overblijven, dan mogen zij gratis deelnemen op de dag dat u ingeroosterd staat. Hier staat een leuke
vergoeding tegenover en ronduit veel plezier met de kinderen en het team.
Wij wensen u een hele fijne, ontspannen vakantie toe. Voor diegene die het aangaat een goede reis
en behouden thuiskomst.
Wij zien de kinderen graag weer op maandag 29 augustus in goede gezondheid bij ons verschijnen.
Groetjes van Bianca, Cobie, Gerda, Margret, Patty, Tineke en Linda

Informatie over het overblijven
Het is belangrijk dat de juiste werkwijze wordt gehanteerd met betrekking tot het registreren van
het overblijven van uw kind(eren). Het gaat in veel gevallen helemaal goed, maar voor de
duidelijkheid vermeld ik hieronder de correcte wijze:
Inschrijven
Alle kinderen die overblijven middels een abonnement of incidenteel moeten ingeschreven zijn bij
Brood & Spelen. Inschrijven gaat bij Brood & Spelen digitaal. U kunt uw kinderen inschrijven via
onze website www.broodspelen.nl
Ouderapp
Wij maken gebruik van de Brood & Spelen ouderapp. Hiermee kunt u bijvoorbeeld uw kind aanen afmelden voor de overblijf en een aanvraag doen voor een extra dag of ruildag. Wanneer u uw
kind bij ons inschrijft, ontvangt u van ons de inloggegevens. U kunt de app downloaden voor Apple
in de App Store en voor Android in de Google Play Store onder de naam ‘Brood & Spelen
ouderapp’.
Mutatie of beëindiging
Een wijziging of stopzetting van een abonnement ontvangen wij graag schriftelijk. Dit kan door
middel van een mail naar administratie@broodspelen.nl Wij hanteren een opzegtermijn van een
week.

Ruilen
Een abonnementsdag mag binnen 7 dagen geruild worden. Dit graag doorgeven via de ouderapp
of via de coördinator. Een vrije dag of dag waarop geen overblijf plaatsvindt (bijvoorbeeld
vanwege studiedag of schoolreisje) kan nooit geruild worden.
Ziekte
Bij afwezigheid op een abonnementsdag in verband met ziekte worden de overeengekomen
abonnementskosten gewoon in rekening gebracht. Ouders kunnen via de ouderapp of via de
coördinator doorgeven dat hun kind ziek is.
Ziektedagen kunnen binnen 7 dagen ingehaald worden. Is een kind langer dan 7 dagen ziek, dan
worden de ziektedagen vanaf de achtste dag gecrediteerd. Als een kind thuis eet, bij een vriendje
of om een andere reden afwezig is, blijft de overeengekomen vergoeding gewoon verschuldigd.
Aan- en afmelden (extra) overblijfbeurten
Graag uw kind via de ouderapp of via de coördinator voor 9.00 uur dezelfde dag aan- en afmelden
voor het overblijven.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de coördinator.
Met vriendelijke groet,
Team TSO & Linda Sweben
Coördinator TSO
T: 06-20626486
E: st.martinus@broodspelen.nl

