
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

De Sint is weer weg en we hebben veel mooie verhalen gehoord van de kinderen die Pakjesavond 

gevierd hebben. Alle kleuters die een tekening gemaakt hadden, hebben van Sinterklaas een zakje 

met lekkers ontvangen. Voor Jip uit groep 1/2A was er zelfs een prijsje bij, omdat zij wel een héle 

mooie kleurplaat had. In alle groepen werden er kruidnoten en mandarijnen uitgedeeld. 

Nu zijn we weer bezig met het maken van mooie Kerstknutselwerkjes en in groep 3 en 4 zijn er al 

heel wat kerstballen ingekleurd. De kleuters doen hun best op de kleurplaten. Het is leuk dat 

sommige meisjes uit de hogere groepen komen helpen. Tijdens de inspanning van het kleuren hoor 

je ook de mooiste verhalen en opmerkingen. Een meisje wilde het laatste korstje van haar brood niet 

meer want “het was zo'n strak stukje....”.as! 

Tijdens de Sinterklaasperiode liepen er wat kinderen verkleed als Pietje. Felipe had een andere outfit 

aan, omdat het land waar hij vandaan komt geen Sint en Piet kent. Nu hebben we weer mooie 

kerstmannetjes en -vrouwtjes. Dinsdag hadden we zelfs een heuse elf, tenminste zo noemde hij 

zichzelf. 

St. Martinusschool – december 2022 

Links: Gezellig kerstknutselen 

Midden: Een echte Kerstelf 

Rechts: Spiderman i.p.v. Piet 



 

 

 

Buiten spelen we regelmatig met de frisbee. De kinderen uit groep 3 en 4 hebben hier nog wel wat 

moeite mee, maar zijn heel trots als ze hem goed hebben kunnen vangen. Bij de groepen 7 en 8 is 

vooral de tafeltennistafel erg geliefd, waar zij met een grote bal rondom de tafel spelen. 

We gaan de laatste week voor de Kerstvakantie in en hopen ook deze dagen op lekker 

"buitenspeelweer".  

Het team van Brood en Spelen wenst u en uw familie een hele fijne Kerst, een gezellige 

oudejaarsavond en een héél goed begin van 2023. 

Wij gaan er van uit alle kinderen weer in goede gezondheid in week 2 te mogen verwelkomen!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezocht! 
 
We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe overblijfkrachten die ons gezellige team willen komen 
versterken. Lijkt het u leuk om 2 of 3 keer per week het overblijven te verzorgen en wilt u weten 
wat dit precies inhoudt, meld u dan bij de coördinator. Uw kind kan op de dag dat u ingedeeld 
bent gratis gebruik maken van de TSO. U ontvangt een vergoeding voor iedere keer dat u helpt. 
 
 

 

 
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  
 

 

 

 

 
 

http://www.broodspelen.nl/


 
 
 
 
 
 

 
Ouderapp 
Wij maken gebruik van de Brood & Spelen ouderapp. Hiermee kunt u bijvoorbeeld uw kind aan- 
en 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 twee  
weken.  
 
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  
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