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Beste ouder/ verzorger, bij deze Nieuwsbrief 7, die geheel gewijd is aan het Nationaal
Schoolontbijt. Achter het schoolnieuws is de nieuwsbrief van Brood & Spelen
opgenomen.

Nationaal schoolontbijt
Donderdag gaan wij, net als 500.000 andere kinderen op 2.500 basisscholen in
Nederland, ontbijten in de klas. Uw kind wordt deze dag op de gewone tijd met een
tasje met bord, bestek en beker op school verwacht.
We ontbijten deze dag samen in de klas. Waarom eigenlijk? Allereerst omdat het heel
gezellig is om met elkaar te eten. En ook omdat veel mensen niet meer te tijd nemen om
te ontbijten en dat is niet goed. Een goed ontbijt is als voldoende brandstof voor een
machine. Daarom krijgt uw kind van de overheid op een school een ontbijt aangeboden.
We eten met elkaar wat boterhammetjes met beleg, een bruin bolletje, een krentenbol
en wat vruchtensap.
Is uw kind een enorme eter, dan is het verstandig om thuis alvast een bodem te leggen.

We danken de Ouderraad en bakkerij Schreuder voor de sponsoring en medewerking.
Na afloop van het ontbijt gaat het gebruikte bestek in de tas. Als u ons helpt door dit
thuis af te wassen, dan is het ontbijt met al die hulp vast een feest!
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Beste ouders/verzorgers, bij deze 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.
Schoolcoördinator voor de Schakel
Ondertussen ben ik alweer een maand werkzaam als schoolcoördinator van Brood en
Spelen op de Schakel. (Daarnaast ook bij de Rank) Ik heb het erg naar mijn zin.
Voor alle vragen, opmerkingen en klachten die met het overblijven te maken hebben kunt u
bij mij terecht. U kunt mij bereiken op telefoonnummer 06-18303525 en/of per email
schakel@broodspelen.nl. Ik ben werkzaam op maandag, dinsdag en donderdag van 09.00
tot 14:00 uur. Dan zal mijn telefoon ook aanstaan. Op woensdag, vrijdag en in het weekend
kunt u gerust een WhatsApp sturen maar u zult dan pas op de eerstvolgende werkdag een
antwoord krijgen. Dit geld ook voor de mail.
Een dag aan- of afmelden van uw kind(eren)
Wilt u zo vriendelijk zijn om uw kind(eren) uiterlijk voor 11.00 uur aan te melden voor het
overblijven? U kunt dit doen per sms of WhatsApp bericht op telefoonnummer 06-18303525.
Kinderen die niet zijn afgemeld mogen niet met (de ouders van) een vriendje of vriendinnetje
mee naar huis. Hiervoor moet toestemming zijn gegeven door de ouders/verzorgers.
Ook als u uw kind(eren) wilt afmelden, door bijvoorbeeld ziekte moet u dat op dit nummer
doen.
Tosti dag
We hebben op beide locaties een Tosti dag. U kunt die dag uw kind(eren) een broodje kaas
meegeven (liefst maar 1 of 2 broodjes) en dan maakt de overblijfmedewerker daar een tosti
van. Tosti dag op Schakel 1 is elke dinsdag en op Schakel 2 is dit elke donderdag.
Broodtrommel leegeten
Er wordt van de kinderen verwacht dat ze voldoende (minimaal één boterham) eten en al
hun drinken opdrinken. De overblijfmedewerkers zien hierop toe en motiveren de kinderen
die langzaam eten. De restjes van de lunch gaan weer met de kinderen mee naar huis.
Bijzonderheden in het eetgedrag van de kinderen wordt met een briefje in de broodtrommel
aan de ouders gecommuniceerd. De overblijfmedewerker geeft dit door aan coördinator.
Snoep meenemen
Omdat De Schakel een “gezonde” school is willen wij dit beleid ook tijdens de overblijf
doortrekken. Dit houd in dat u uw kind(eren) geen snoep mag meegeven in de
broodtrommel.
Uiteraard zullen wij een uitzondering maken voor bepaalde feestdagen zoals met Sinterklaas
of Kerst.
Wij zorgen zelf op speciale feestdagen voor iets lekkers voor de kinderen.
Koek mag wel meegegeven worden maar dan niet met snoep erop  .
Wilt u uw kind(eren) iets extra’s meegeven naast hun boterham denk dan aan bijv.
tomaatjes, komkommer, paprika, worteltjes.

Nieuwe medewerkers gezocht!
Omdat wij graag alle kinderen de aandacht willen geven en de veiligheid willen bieden die zij
verdienen tijdens de overblijf zijn wij op zoek naar extra overblijfmedewerkers. Het gaat om
De Schakel maar ook om De Rank. Heb je een dag in de week zin om mee te werken in ons
team of wil je invalkracht zijn neem dan contact met mij op. Voor meer info zie ook de flyers
op de schooldeur bij de ingang. Geef het gerust door aan vrienden en familie. Ook oma’s zijn
van harte welkom.
Inschrijven van uw kind(eren)
Wilt u uw kind(eren) aanmelden voor de tussenschoolse opvang bij Brood & Spelen, dat kan
via onze website www.broodspelen.nl via het blok – aanmelden en inloggen. Wijzigingen en
beëindigingen van het abonnement kunnen doorgegeven worden via emailadres:
administratie@broodspelen.nl. Facturatie van het overblijven vindt plaats vanuit het
hoofdkantoor te Scherpenzeel. Kantoor is telefonisch bereikbaar op alle werkdagen tussen
9.00 uur en 12.00 uur op het nummer 033 - 258 86 84 of via info@broodspelen.nl. Alle
overblijfinformatie kunt u vinden op de website van school.
Nieuwsbrieven en meer informatie over Brood en Spelen
Op de website van de Schakel vindt u onder het kopje TSO onze
nieuwsbrieven en meer informatie over Brood en Spelen.
https://www.cbs-deschakel.nl/tso/nieuwsbrieven//
We zijn momenteel bezig om alles up-to-date te maken.
Met vriendelijke groet,
Mirjam van Ree
School coördinator van Brood & Spelen

