Maart 2019
Beste ouders, verzorgers,
Met groot plezier kunnen we u melden dat de opvang bij De Boomhut vanaf 1 april echt gaat starten!
We starten op de dinsdag- en woensdagmiddag in de schoolweken met
Naschoolse opvang De Boomhut voor kinderen van De Plataan
De Boomhut biedt de kinderen een leuke tijd waarin ze andere kinderen kunnen ontmoeten, allerlei
activiteiten kunnen doen, uit kunnen rusten, lol maken, sportief bezig zijn of spelletjes doen; er is alle
gelegenheid en ruimte voor! Het is fijn dat de kinderen in hetzelfde gebouw kunnen blijven.
We hebben er voor gekozen om te starten in alleen de schoolweken. Opvang in de schoolvakanties
kunnen wij ook bieden, als we daarvoor voldoende aanmeldingen hebben. In eerste instantie wordt
dat per vakantie bekeken.
De naschoolse opvang wordt geleid door de pedagogisch medewerker (PM) Caroline van der Heijden.
Caroline is zeer ervaren in het werken met kinderen. Ze werkt al vele jaren bij Peutercentra Beverwijk
en heeft veel zin om de overstap naar het werken met kinderen vanaf 4 jaar te maken. Caroline was
ook aanwezig op de informatieavond die we in februari hebben gehouden.
Ondertussen zijn wij een logo voor De Boomhut aan het ontwikkelen. Ook zijn we bezig met een
folder en andere manieren om bekendheid te geven aan De Boomhut. Binnenkort komt er een ander
e-mail adres. Tot die tijd kunt u mailen met: peuters@pcvelsen.nl of bellen: 0255-726161. Riekske
Fransen is vanaf 1 april 2019 de vaste plaatsingsmedewerkster. Vanzelfsprekend kunt u ook bij mij
terecht met vragen.
Als u geïnteresseerd bent in de naschoolse opvang, dan kunt u contact opnemen via bovenstaand emailadres. Wij sturen u dan informatie over De Boomhut, het inschrijfformulier en de tarieven. Zodra
we het formulier hebben ontvangen, kunnen we een plaats voor u reserveren.
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!
Misschien tot binnenkort,
Moniek Thijssen,
Interim manager Peutercentra Velsen en BSO De Boomhut
m.thijssen@pcvelsen.nl, telefoon: 06 44542957

