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Kalender juli - augustus

Stijging TSO bijdrage

17 juli - 29 augustus
ZOMERVAKANTIE!!!!

Dit bericht ontvangt u omdat ik u wil informeren over de stijging van het
uurtarief voor de TSO met ingang van schooljaar 2021/2022.

30 augustus
1e schooldag

Deze prijsverhoging is noodzakelijk gebleken gezien de stijging van onze
personele kosten (loonsverhoging vanuit de CAO, opvangen van ziekteverzuim en
vakantieverlof van onze medewerkers) en de kosten vanuit onze afdelingen
(planning, financiën en klantcontact).
Wij investeren in de kwaliteit van de TSO door medewerkers te binden; dit biedt
rust en continuïteit voor de kinderen en hoort bij goed werkgeverschap.
Logischerwijs stijgen onder meer hierdoor onze personele kosten aangezien onze
mensen doorgroeien in hun salariëring.
Dit betekent dat het uurtarief jaarlijks goed bekeken en opnieuw vastgesteld
moet worden.
In de afgelopen drie jaar is dit echter niet met de nodige nauwkeurigheid gebeurd
(het uurtarief is gelijk gebleven) waardoor er nu een aanzienlijke verhoging
doorgevoerd moet worden.
Hiervoor, namens Ludens Kinderopvang, mijn excuses.
Het tarief voor het nieuwe schooljaar is vastgesteld op € 3,10.
Informatie over het tarief voor schooljaar 2022/2023 kunt u in juni 2022 van ons
verwachten.
Met vriendelijke groet,
Marije Reeder
Teamleider BSO en TSO De Koekoek

Nieuwe procedure aanmelden nieuwe leerlingen
Let op! Dit bericht bevat belangrijke informatie voor broertjes en zusjes van
kinderen die na 1 oktober 2021 drie jaar oud worden en in de toekomst naar
De Koekoek willen!
Ouders met kinderen geboren vóór 1 oktober 2018 melden zich aan via het
aanmeldformulier op www.obsdekoekoek.nl. Broertjes en zusjes worden met
voorrang geplaatst, maar dienen zich wel uiterlijk 30 september aan te melden.
De aanmelding voor een basisschool in Utrecht verloopt voor kinderen geboren na
1 oktober 2018 op een centrale manier. Meer informatie hierover vindt u vanaf 1
juli 2021 via de website: naardebasisschool.utrecht.nl
Vrijwel alle basisscholen in Utrecht en de gemeente Utrecht hebben afspraken
gemaakt over deze nieuwe manier van aanmelden, zo ook onze school. Ouders
kunnen voor hun kind elke school in Utrecht kiezen. De beschikbare plaatsen
worden op dezelfde manier verdeeld.
Zo hebben alle kinderen in Utrecht evenveel kans om op een school naar keuze te
komen.
Ouders weten snel op welke school er plaats is. Scholen weten op tijd welk kind
naar hun school komt. Alle kinderen maken, in een gelijke situatie, evenveel kans
om op de school van hun keuze te komen. Als meer kinderen zich aanmelden dan
er kindplaatsen zijn op onze school worden eerst de kinderen die voorrang
genieten geplaatst. De regels voor voorrang vindt u op de website
naardebasisschool.utrecht.nl
Aanmelden
In het kwartaal dat uw kind drie jaar wordt kunt u uw kind aanmelden op onze
school via het formulier op: naardebasisschool.utrecht.nl. De plaatsen worden
ieder kwartaal tegelijk verdeeld voor alle kinderen die geboren zijn in datzelfde
kwartaal. Het moment van aanmelden binnen het kwartaal maakt dus niet uit.
Bijvoorbeeld omdat al een ouder broertje of zusje naar onze school gaat. De
regels voor voorrang vindt u op de website www.naardebassischool.utrecht.nl. Let
op! De voorrangsregel voor broertjes en zusjes is alleen geldig bij aanmelding in
het kwartaal dat uw kind 3 jaar oud wordt!
Zijn er daarna nog plaatsen over? Dan wordt er gekeken naar de rest van de
aanmeldingen. Als het nodig is, komt er een loting. Deze loting wordt stedelijk
geregeld in Utrecht. Heeft uw kind geen plaats gekregen op onze school? Dan
plaatst het stedelijke aanmeldproces uw kind automatisch op de 2e, 3e of
volgende school van uw voorkeur die wél plaats heeft. Na afloop van het kwartaal
hoort u via het stedelijk aanmeldproces of onze school plaats voor u heeft. Het is
belangrijk dat u die plaats bevestigt binnen de opgegeven termijn.

Start van de dag in het nieuwe schooljaar
De Coronaperiode heeft ons geleerd dat we anders tegen het brengen en halen
van onze kinderen door (groot) ouders aan kijken. Voorheen kwam iedereen
binnen en was het soms extreem druk en gezellig. Dit was het afgelopen
aanzienlijk anders.
Voordeel was wel dat er veel meer rust in de gangen en de school was. De
kinderen waren eerder in de klassen en wij konden op tijd beginnen! Heerlijk. En
de kinderen worden hierdoor ook steeds zelfstandiger.
Besluit
De ouders van de kinderen van de groepen 1-2 A t/m D en de groepen van de
minibouw 3-4 mogen hun kinderen 1 x in de week tussen 08.15 en 08.25 uur naar
de groep brengen.
De ouders bepalen zelf welke dag hun goed uitkomt. We verzoeken jullie om even
met het kind op te starten, een spelletje te doen of het kind richting keuzewerk
in de hoeken te brengen. Een knuffel te geven en dan ook te vertrekken.
De ouders van de groepen van de minibouw 5-6 mogen dit ook tot aan de
herfstvakantie doen. Daarna kunnen de kinderen zelfstandig naar hun groep.
De kinderen van de minibouw 7-8 komen zelfstandig naar school en nemen voor
de ingang afscheid.
Uiteraard mogen jullie wel bij de IPC-afsluitingen aanwezig zijn.
Dit bovenstaande gaat vanaf het nieuwe schooljaar in. Uiteraard is dit wel
afhankelijk van de (Corona) situatie aan het einde van de zomervakantie. Medio
augustus krijgen we weer een update.
Brengen en halen
We houden voor het brengen en halen van de kinderen dezelfde structuur aan als
tijdens de laatste periode van dit schooljaar (na 8 februari). Het brengen en
halen van de kinderen, waar en wanneer kun je hieronder lezen.
Bij het brengen (en na 15.00 uur vertrekken) wordt er gebruik gemaakt van de
onderstaande ingangen:
•

Hoofdingang: de groepen 1/2 A en C, 4 en 7/8 en 8

•

Achterpleiningang de groepen 1/2 B en 1-2D, 3, 3/4, 5, 5/6, 6, en 7.

We schakelen weer terug naar een gezamenlijke eindtijd van 15.00 uur
behoudens de groepen 1-2 a t/m D. Deze groepen gaan 5 minuten eerder uit.
De overgang naar de BSO (noodopvang) vindt om 14.50 uur plaats.
De leerkracht van de groepen 1-2A en C brengen hun groepen naar de
voordeur/ingang van de school. Groep 1-2D gaat naar het trottoir naast hun groep
(voorkant school, via het achterplein) en
1-2B gaat naar de poortdeur van de achteringang.
De groepen 3, 3-4 en 4 brengen hun groep naar een aangewezen plaats op het
voorplein.

TSO-tijden
We schakelen weer terug naar de ons vertrouwde tijden voor alle groepen van
12.00 tot 13.00 uur.
Aanmelden TSO schooljaar 2021/2022
Het aanmelden voor de TSO voor het nieuwe schooljaar kan door een bericht te
sturen aan: ip@ludens.nl, vermeld hierin de naam van jouw kind(eren) en de
gewenste dagen.
Als je al een vast contract had voor de TSO voor de door jou gewenste dagen hoef
je niets te doen, deze loopt automatisch door tot einde basisschooltijd van jouw
kind(eren).
Actie is alleen gewenst als;
• je gebruik hebt gemaakt van een tijdelijk contract en dit in het nieuwe
schooljaar door wilt zetten;
• je een tijdelijke extra dag aangevraagd hebt en hiervan in het nieuwe
schooljaar gebruik wilt blijven maken
• jouw kind van groep 2 naar groep 3 gaat en je ook op vrijdag gebruik van de
TSO wilt maken

Het Team van kindcentrum De Koekoek wenst alle kinderen en
ouders een goede en vooral heerlijke ontspannen vakantie.
Geniet ervan en tot maandag 30 augustus!
We bedanken alle ouders voor de hulp die jullie ons het afgelopen
schooljaar hebben gegeven.

We zijn trots dat jullie zo betrokken bij ons zijn!
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