Nieuwsbrief Brood & Spelen
Nieuwsbrief – november 2018
Beste ouders/verzorgers,
Hierbij de nieuwsbrief van Brood & Spelen met informatie en nieuwtjes om u op de hoogte te brengen en te houden van wat er speelt
tijdens de TSO bij uw kind(eren) op school.
Nieuwe schooljaar
De eerste weken van het nieuwe schooljaar zitten er alweer op. Inmiddels hebben alle overblijfkrachten en de kinderen elkaar al een
beetje kunnen leren kennen. Wij verzorgen de tussen schoolse opvang met veel plezier voor uw kind(eren). In deze nieuwsbrief:
Voorstellen schoolcoördinator
Eten & Drinken
Overblijven een feestje?!?!
Aan- en afmelden
Overblijfmedewerkers gezocht!
Ontvang een cadeaubon t.w.v. €25,- Lees snel hoe!
Even Voorstellen
Mijn naam is Heleen Beukers. Ik ben 59 jaar jong, getrouwd, moeder van 2 volwassen zonen en oma
van een kleinzoon (7 jaar) en een kleindochter (4 jaar). Vanaf 1988 woon ik, na veel omzwervingen in
binnen en buitenland, met mijn gezin in Ermelo. Mijn “roots” liggen in Limburg. Sinds onze komst naar
Ermelo zijn we lekker ingeburgerd in Ermelo en omgeving. Mijn man en ik zijn beide actief in het
verenigingsleven van Ermelo en maatschappelijk betrokken. Sinds 2016 zijn we de trotse
ondernemers van B&B de Verwennerij in het centrum van Ermelo. Mijn loopbaan heeft zich
grotendeels afgespeeld binnen de dienstverlenende sector in de breedste zin van het woord.
Dienstverlenend hoop ik ook te zijn in mijn rol van Coördinator TSO voor Brood en Spelen. Het
ontzorgen van ouders/verzorgers en leerkrachten tijdens de Tussen Schoolse Opvang en het creëren
van een prettige lunchpauze voor het kind zijn mijn kernpunten. Een luisterend oor voor het kind, de medewerkers en zeker ook voor
ouders/verzorgers. Mocht u als ouder/verzorger vragen of opmerkingen hebben aarzel dan niet om deze te stellen. Samen met alle
betrokkenen zoeken we dan naar antwoorden en of oplossingen.
Een warme groet,
Heleen Beukers
Coördinator TSO Brood en Spelen
Eten & Drinken
→ Een moment van rust.
→ Gezellig met elkaar aan tafel.
→ Zien eten doet eten.
Ons uitgangspunt is dat de kinderen minimaal 1 boterham eten en hun drinken opdrinken. Het eventuele restant blijft in de
broodtrommel, zodat de ouder/verzorger op de hoogte is van wat het kind wel of niet eet. Wij stimuleren kinderen om te eten en te
drinken maar kunnen ze niet dwingen. Geef uw kind niet een heel overlevingspakket mee maar een lunch afgestemd op het kind.
Kinderen eten in groepsverband minder en langzamer dan thuis aan de keukentafel. Voornamelijk in groep 0 t/m 4 zijn de kinderen
sneller afgeleid en eten ze niet de hoeveelheid die ze thuis gewend zijn. Mocht u zich zorgen maken of vragen hebben, dan kunt u
altijd contact opnemen.

Overblijven een feestje?!?!
We proberen het voor de kinderen zo gezellig mogelijk te maken tijdens de TSO. Om het voor alle kinderen zo plezierig mogelijk te
maken en te houden, brengen we duidelijkheid en structuur aan. Afspraken worden afgestemd met school en we sluiten ons aan bij
de regels, methodiek en geloofsovertuiging van de school. Op deze manier zorgen we ervoor dat alle kinderen een plezierige,
gezellige en veilige overblijf hebben.
Aan- en afmelden van uw kind(eren)
Wanneer u uw kind(eren) wilt aanmelden of afmelden voor de TSO voor een bepaalde dag kunt u bij mij terecht. Ik ben telefonisch
(en per WhatsApp/sms) bereikbaar op 06-38820926 (ma- di- do 9:00 – 13:00) of via e-mail vandam@broodspelen.nl . Omdat ik (nog)
niet alle namen van de kinderen uit mijn hoofd ken en ook niet van alle kinderen weet in welke groep zij zitten, wil ik u vriendelijk
vragen om de voor- en achternaam en de groep van uw kind(eren) te vermelden.
Kantoor Brood & Spelen
Ieder kind dat, regelmatig of incidenteel, gebruik maakt van de tussenschoolse opvang, dient ingeschreven te staan bij Brood &
Spelen. U kunt uw kind aanmelden via de website www.broodspelen.nl. “Wanneer u verhuist of als er andere wijzigingen zijn dan
kunt u deze mutatie doorgeven via het ouderportaal.” Houdt u bij het opzeggen van de tussenschoolse opvang rekening met 2 weken
opzegtermijn. Kantoor is telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag van 09:00 tot 16:00 uur en op vrijdag van 09:00 tot 12:00
uur op het nummer 033 - 258 86 84 of via info@broodspelen.nl. Facturatie van het overblijven vindt plaats vanuit het hoofdkantoor
te Scherpenzeel. Eens in de 2 maanden ontvangt u een factuur voor het overblijven (januari, maart, mei, juli, september, november).
Wij zoeken met spoed overblijfmedewerkers voor de van Damschool en Bij de Bron!
Ben jij enthousiast, flexibel, verantwoordelijk en vind je het leuk om met kinderen te werken. Lees dan de vacature en reageer direct!
Voor vragen kunt u terecht bij de schoolcoördinator op telefoonnummer 06-38820926.Je mag ook altijd even binnenlopen tijdens het
overblijfmoment.
Ontvang een cadeaukaart t.w.v. €25,- Lees snel hoe!
Ken jij enthousiaste, flexibele, verantwoordelijke overblijfmedewerkers met een passie voor
kinderen? Bij het aanbrengen van een (na geschiktheid gebleken) medewerker die langer dan 4
maanden (exclusief schoolvakanties) en 2 of meer dagen per week beschikbaar en werkzaam is bij
Brood & Spelen, ontvang je voor het aanbrengen van een medewerker na 4 maanden (exclusief
schoolvakanties) een cadeaubon t.w.v. €25,00.

Met vriendelijke groet,
Heleen Beukers
Coördinator TSO
Brood & Spelen

T 06-38820926

Overblijfmedewerkers gezocht!
Wij zijn met spoed op zoek naar actieve overblijfmedewerkers voor de van Damschool en Bij de Bron. Kom jij
ons team versterken?
Wie zijn wij?
Wij verzorgen tussenschoolse- en buitenschoolse opvang voor kinderen vanaf hun kleutertijd tot ze naar de middelbare
school gaan. We zijn betrokken bij het kind, de ouders, scholen, verenigingen en de wijken om ons heen. Wij bieden meer
dan alleen opvang door onze persoonlijke aanpak en afwisselende activiteiten. Brood & Spelen is actief op 60 scholen met
tussenschoolse opvang en pleinwachten.
Werktijden en -dagen
Het overblijven vindt plaats tussen de middag op de maandag, dinsdag en donderdag van 11.45 tot 13.15 uur. Bent je één
of meerdere dagen beschikbaar?
Als overblijfmedewerker ben je als vrijwilliger in dienst bij Brood & Spelen en heb je onder andere de volgende taken:
• Zorgen voor het welzijn van de kinderen die gebruik maken van de tussenschoolse opvang.
• Toezicht houden op de kinderen en hen begeleiden tijdens het eten, binnen- en buitenspelen.
• Zorgen voor een heldere overdracht van en naar de betrokken leerkracht.
• Samen met het team ervoor zorgen dat de kinderen een fijne overblijf hebben waar we de veiligheid, kwaliteit,
het plezier en de structuur waarborgen.
• Initiëren en begeleiden van activiteiten binnen- en/of buiten.
• Om de veiligheid te waarborgen is een goede beheersing van de Nederlandse taal van belang.
Dit alles met als uitgangspunt en het respect voor de geloofsovertuiging van school met de daarbij behorende christelijke
normen en waarden ten aanzien van omgangsvormen, houding, regels, afspraken en taalgebruik.
Wat heeft Brood & Spelen jou te bieden?
• Als vrijwilliger werk je bij de leukste werkgever van Nederland!
• Als vrijwilliger werk je samen in een leuk en enthousiast team.
• Als vrijwilliger heb je elk jaar een gezellig teamuitje.
• Als vrijwilliger mag je gratis deelnemen aan cursussen op gebied van communicatie, didactiek en veiligheid.
Hiervoor ontvang je certificaten.
• Als vrijwilliger ontvang je een leuke vrijwilligersvergoeding (vanaf 23 jaar tot €150,- netto per maand
belastingvrij).
• Op de dagen dat je wordt ingezet betaal je geen overblijfkosten voor je kind(eren) op een school waar Brood &
Spelen de TSO verzorgt.
Ben jij enthousiast, verantwoordelijk en flexibel en heb je een hart voor kinderen? Reageer direct! Ook actieve 55plussers nodigen wij graag uit voor een gesprek.
Voor vragen en/of opmerkingen kan je een e-mail sturen naar Pauline via werken@broodspelen.nl.

