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Beste ouders / verzorgers,
foto: kaas maken bij de kaasboerderij
Vakantie-opvang
Voor de voorjaarsvakantie hadden we het thema Vriendschap gekozen.
De activiteiten waren daarom zoveel mogelijk in dat thema.
Dat levert ook leuke foto's op die ik als illustratie bij deze nieuwsbrief heb gebruikt.
Op onze website www.bsopopeye.nl staan nog veel meer foto's!
Ik hoop dat alle kinderen ervan genoten hebben.
Extra dagen, ruildagen en plusdagen
Als je extra dagen, ruildagen of plusdagen in de vakantie-opvang wil aanvragen, stuur
dan minimaal twee weken van te voren een mailtje naar de leidinggevende van de
groep van je kind. Dat is Rita de Jong r.dejong@bsopopeye.nl voor de groepen in
Diemen Noord, in de Petrusschool, de Big en de Cool Kids of Nena Zajic
n.zajic@bsopopeye.nl voor de Magic, Sunny en Super Kids en de drie groepen in
Diemen Zuid. Wij kunnen de opvang niet altijd garanderen want wij moeten ons
houden aan de wettelijke regels. Omdat de groepen nu op veel dagen vol zitten, is het
helaas minder vaak mogelijk om extra dagen, plusdagen of ruildagen te bieden.
Je krijgt voor de vakantie begint, bericht of je kind een extra dag of ruildag kan
komen. Ruildagen kunnen alleen aangevraagd worden binnen dezelfde vakantieopvangweek. Op Tweede Paasdag maandag 2 april, Koningsdag vrijdag 27 april en
Hemelvaartsdag donderdag 10 mei is Popeye gesloten. Het is helaas niet mogelijk om
een ruildag aan te vragen ter vervanging van deze sluitingsdagen. Plusdagen en
ruildagen zijn gratis. Voor extra dagen krijg je een losse factuur. De aanvraag voor de
wijziging in die vakantie is dan definitief. Afmelden mag uiteraard ook later nog, maar
de aangevraagde extra dagen worden wel in rekening gebracht.
Dus laat het Rita of Nena uiterlijk op vrijdag 13 april per mail weten als je wensen
hebt voor de komende meivakantie!
Mentorschap
Sinds december 2017 is voor elk kind afgesproken wie de mentor zal zijn. Deze
mentor is in principe de contactpersoon voor de ouders en eventueel ook voor andere
collega’s en leerkrachten bij bijzonderheden rond een kind.
Heb je vragen of opmerkingen over het mentorschap dan ontvang ik die graag via de
mail. We zullen het mentorschap ook intern evalueren en wensen of tips van ouders
nemen we daar graag in mee!

Privacy
Met ingang van 25 mei 2018 geldt er een nieuwe Europese wet om de privacy van
ouders, kinderen en medewerkers beter te waarborgen.
Wij hebben al vele jaren een privacy-reglement op Popeye (dat is te vinden op onze
website) maar we zullen onze regels nu meer aanscherpen. Bovendien spelen het
internet en digitale bestanden en beeldmateriaal nu een veel grotere rol en dat vraagt
ook om duidelijke afspraken hierover.
Uitgangspunt is dat informatie alleen gedeeld wordt als dat met toestemming is van
de betreffende persoon (of ouder van een kind) en dat we alleen informatie
beschikbaar stellen aan medewerkers voor wie dat relevant en noodzakelijk is.
Daarnaast moet informatie en beeldmateriaal zorgvuldig verwijderd worden zodra een
kind afscheid neemt van Popeye. Alleen de (financiële) informatie die wij volgens de
regels van de Belastingdienst moeten bewaren, wordt pas na 7 jaar verwijderd.
Als ons privacyreglement is aangepast, ontvang je hierover per mail bericht.
Wijzigingen op kantoor
Sinds 1 februari is Nena Zajic leidinggevende voor de drie groepen in Diemen Zuid, de
Sunny, Magic en Super Kids. Zij werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Daarnaast is zij nog voor 8 uur per week medewerker planning. Sanneke Hogenes
werkt niet meer als pedagogisch medewerker bij de Cool Kids maar werkt nu al haar
uren op kantoor als medewerker planning en secretaresse. Zij werkt op maandag,
dinsdag, woensdag en vrijdag.
Heb je vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief, dan ontvang ik die graag.
Met vriendelijke groeten,
Heleen van Kuik,
directeur Stichting BSO Popeye

directie@bsopopeye.nl

