OBS de Boswaid, St. Jozefschool én kinderopvang ’t Jozefslotje vormen per 1 augustus 2020:

KINDCENTRUM
1
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PRIJSVRAAG:
WAT WORDT DE NIEUWE NAAM VAN ONS KINDCENTRUM?

De Boswaid en Jozef gaan na de fusie verder onder een nieuwe naam en wij geven kinderen, ouders en
medewerkers de kans om die te verzinnen!
Criteria
We zoeken een toekomstbestendige naam die past bij:
- Onderwijs & opvang;
- De kernwaarden plezier, betrokkenheid, samen en groei;
- Egmond en omgeving;
De naam mag niet te associëren zijn aan bijvoorbeeld een bekend persoon. Ook mag de naam niet
gebonden zijn aan een locatie. We zoeken naar een naam die voor kinderen en volwassenen gemakkelijk
uit te spreken en te spellen is.
Indienen
Via onderstaande link kun je je inzending indienen tot en met dinsdag 7 april:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8x86xU-d2U7SBy1OTAfFIiFxERq_GBKvmgqzxxLQbVUMEI4V0Y0NExNU1dXQ1A5UlRZWEdOT0hBTi4u
Prijs
Verzin jij de winnende naam? Dan win je naast eeuwige roem een bowling arrangement voor het hele
gezin bij:

***Lucky Strike Bowling***
(aangeboden door Hotel Zuiderduin)
Spelregels
• Meedoen kan t/m 7 april a.s.
• Een jury, bestaande uit teamleden en directie, oordeelt over de inzendingen.
• Over de inzendingen wordt niet gecorrespondeerd, deze blijven intern.
• Wanneer er geen geschikte inzending wordt gevonden, volgt er een andere/nieuwe procedure en
wordt de prijs niet uitgereikt.
Heel veel succes!
Werkgroep Naamgeving
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BSO: WELKE OPVANG IS ER MOGELIJK?
De BSO zal volgend schooljaar een nieuwe plek krijgen. De aula wordt multifunctioneel ingericht en zal na
schooltijd dienen als BSO-ruimte. Zo krijgen de kinderen meer speelruimte, kan er gebruik worden gemaakt
van de faciliteiten van de school en blijven de kinderen in dezelfde herkenbare en vertrouwde omgeving.
Voor- en naschoolse opvang
De BSO is 52 weken per jaar op maandag t/m vrijdag geopend met uitzondering van de algemeen erkende
feestdagen.
Voorschoolse opvang: tijdens schoolweken van 7.30 tot 8.30 uur. Opvang vanaf 7.00 uur is op aanvraag en
bij minimaal drie aanmeldingen mogelijk.
Naschoolse opvang: van 14.00 uur tot 18.00 uur. Opvang tot 18.30 uur is op aanvraag en bij minimaal drie
aanmeldingen mogelijk.
Pakketten
1. School- en vakantieweken
BSO in schoolweken én in vakantieweken inclusief alle studiedagen van het onderwijs (als deze op jouw
opvangdag vallen).
2. Schoolweken
BSO in schoolweken, inclusief alle studiedagen van het onderwijs (als deze op jouw opvangdag vallen). Je
kunt deze aanvullen met een vakantieweken-pakket.
3. Vakantie-opvang
Kies je voor een los vakantie opvangpakket, dan kun je kiezen voor 6, 9 of 12 weken vakantieopvang. De
minimumafname is zes vakantiedagen per jaar.
Voor alle pakketten geldt dat afname per middag of dag gaat.
Informatie & inschrijven
Voor meer informatie over onze opvang en opvangvormen kunt u bellen naar de locatie: 06-27115121 of
bellen met de afdeling klantcontact van Blosse: 072-5660200.
Mailen kan naar onze manager opvang: hinke.beuckens@blosse.nl Inschrijven kan via www.blosse.nl

INVENTARISATIE HULP TIJDENS MIDDAGPAUZE
Op dit moment zijn wij bezig met het inventariseren van de mogelijkheden rondom het goed organiseren
van het continurooster. Alle kinderen hebben voor of na de lunch 30 minuten pauze. Wij willen vragen of
er ouders/opa’s/oma’s/? zijn die tegen een kleine vrijwilligersvergoeding tussen de middag een half uur of
een uur op een vast moment in de week pleinwacht willen houden. Als het regent blijven de kinderen
binnen en wordt u gevraagd om daar toezicht te houden.
Als u dit wilt doen, willen wij u vragen om uw voorkeur te mailen naar jaap.kostelijk@blosse.nl.
Let op: u geeft zich nog niet definitief op. Het is enkel een inventarisatie van de mogelijkheden.
Naam:
0 dagelijks een uur/half uur 0 twee/drie keer per week een uur/half uur
0 één keer per week een uur/half uur
0 één keer in de maand een uur/half uur
Werkgroep continurooster
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OPEN OCHTEND
De open ochtend van vrijdag 27 maart kan helaas geen doorgang vinden. Zodra we weten wanneer we weer
open mogen zullen we u informeren over de nieuwe datum. We vinden het belangrijk dat toekomstige
ouders en ouders van de Boswaid de kans krijgen om kennis te komen maken!

Namens het team van het nieuwe kindcentrum,
Kevin Kooij
Directeur
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