Nieuws van LoS
De vakantie zit er weer op. Ik hoop dat u en uw gezin heerlijk hebben mogen genieten. Een
nieuw schooljaar met nieuwe kansen en uitdagingen is begonnen. Ik wil me graag aan u
voorstellen. Mijn naam is Laura Namouss-Blondeau en ik ben de nieuwe Regiomanager van
LoS voor de Archipelschool. Ik hoop dat net als de afgelopen jaren uw kinderen veel plezier
bij de overblijf zullen hebben. Verderop vindt u mijn contactgegevens. Mocht er iets zijn, dan
hoor ik het graag van u.
Onze Overblijf Medewerkers zullen zich enorm inzetten om een goede overblijf voor uw
kind(eren) te verzorgen. Er is weer allerlei nieuw speelgoed voor de kinderen aangeschaft.
Om alles goed te laten verlopen, vraag ik nog graag uw aandacht voor het volgende.
1. Om uw kind in te schrijven zijn er op uw school inschrijfformulieren verkrijgbaar.
Ook kunt u een algemeen inschrijfformulier downloaden via de website
www.lunchenopschool.nl.
2. Is uw kind al ingeschreven, maar is er iets veranderd in de opvang? Dan kunt u
structurele wijzigingen zelf doorvoeren via de Ouder login.
3. Het Aan- en afmelden is gewijzigd. U doet dit via de Aan- en Afmeld App of de Ouder
login. De App kunt u installeren via www.lunchenopschool.nl/app.
Inloggen via de Ouder login gaat via onze website, menu ‘Voor de ouders’.
U kunt ook een briefje invullen en in de LoS brievenbus op school stoppen.
Aan- en afmelden via het telefoonnummer van de coördinator is niet mogelijk.
Wilt u het alstublieft doorgeven als uw kind niet komt overblijven. Dit voorkomt veel
zoektijd voor de Overblijf Medewerkers. Bovendien hoeft u alleen te betalen voor
genoten opvang, mits u voor 9.30 uur ’s morgens uw kind afmeldt.
4. Uit veiligheidsoverweging mogen kinderen alleen met andere kinderen mee naar huis
gaan als hiervoor toestemming is gegeven door de ouder(s)/verzorger(s)
(schriftelijk met handtekening of telefonisch).
5. Nog even de belangrijkste telefoonnummers op een rijtje:
• De Coördinator Simone: 06-38 82 21 24 voor de groepen voor de dagelijkse gang
van zaken op de school.
• De Regiomanager Laura: 06-18 95 04 75 voor algemene vragen of klachten.
• Het Centraal Bureau: 030-244 00 65 voor financiële, administratieve vragen e.a.
6. Dit schooljaar zult u geregeld een berichtje over het overblijven terugvinden in de
nieuwsbrief van de school.
7. We werken dit schooljaar met een activiteitenplan. Deze vindt u binnenkort op het
whiteboard in het keukentje waar u ’s ochtends koffie kunt drinken.
8. Ideeën en wensen zijn altijd welkom. Laat het ons weten!
9. Wilt u een keertje komen kijken? U bent van harte welkom. Wel graag eerst even
afstemmen met de coördinator.
10. (RESERVE) MEDEWERKERS zijn altijd van harte welkom. Bij aanmelding plaatsen
we u op een lijst. U wordt gebeld als uw inzet gewenst is. U kunt dan bepalen of u
mee wilt draaien. Het is ook een kans om eens te zien hoe het overblijven in zijn werk
gaat en om andere kinderen uit de groep van uw kind te ontmoeten. U kunt u
aanmelden bij de Coördinator, Regiomanager of het Centraal Bureau.
Met vriendelijke groet,
Laura Namouss-Blondeau
Regiomanager LoS
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