Grou, juli 2017
Aan alle ouders van CBS It Fundamint,
Na de zomervakantie zal CBS It Fundamint overgaan op een continurooster. Ook gaat de school
intensiever met ons samenwerken. Dit betekent dat we binnen de school BSO gaan aanbieden, waarbij
ook KDV de Parachute, samen met de uitbreiding van de BSO in It Fundamint, gaat aansluiten bij de visie
van de school. Wij zijn erg enthousiast over deze ontwikkelingen en werken hier graag aan mee.
Door het continurooster gaan de schooltijden veranderen. De eindtijd wordt 14.00 uur en op vrijdag
voor de onderbouw 11.45 uur. Vanaf die tijd kunnen de kinderen worden opgevangen door de
medewerkers van de nieuw te starten BSO. Inmiddels is Natasja Nouwen ook benoemd als pedagogisch
medewerker bij Kids First. Hierdoor is de verbinding met school extra gewaarborgd. U kunt zich vanaf
heden voor BSO It Fundamint aan gaan melden.
Per 4 september kunnen uw kinderen voor- en na schooltijd, op vrije dagen en in de schoolvakanties
door onze medewerkers worden opgevangen. We willen gaan werken met uitdagende thema’s op het
gebied van toneel, muziek, kunst, techniek, ICT en sport, waar ook op inschrijving alle kinderen die
daarvoor belangstelling hebben mee kunnen doen. Op het plein is genoeg uitdaging te vinden voor
buitenactiviteiten en we zijn er dan ook zeker van de kinderen veel speelplezier te kunnen bieden.
Op locatie KDV de Parachute bent u welkom met uw kind indien u werkend bent en valt u onder de
noemer van wet Kinderopvang. Er wordt gewerkt met het ontwikkelingsprogramma Puk en Ko en er zal
een doorgaande lijn worden gecreëerd met de basisschool. Heeft u hiervoor belangstelling dan kunt u
dit aangeven op deze locatie of contact opnemen met de afdeling planning.
Graag krijgen wij een reactie op bovenstaande per email (planning@kidsfirst.nl) of per telefoon 0880350400, liefst voor 15 juli a.s.
Met vriendelijke groet,

Ria Maurits, teammanager

