Nieuwsflash


Wij zijn erg blij dat we weer nieuwe kinderen bij ons kunnen verwelkomen.
Wij gaan er een leuke tijd van maken !



Jammer genoeg nemen wij ook afscheid van een aantal kinderen. We hebben erg genoten van
jullie aanwezigheid.



U kunt uw kind afmelden via telefoonnummer 0299-316478 of 06-41916359 Wanneer de
telefoon niet wordt opgenomen dan kunt u een boodschap inspreken. Judith haar
telefoonnummer is alleen in nood!!!!



In de vakantie hebben wij een inloop van 07.30 uur tot 10.00 uur. Hierna gaan wij
beginnen met het dagprogramma. Houdt hier rekening mee want, soms gaan we weg om 10 uur
en dan staat u voor een gesloten deur.



Bij alle vakanties verwachten wij van de ouders dat jullie ons doorgeven wanneer jullie op
vakantie gaan in verband met de planning.



De week van kerst en Oud & Nieuw zijn wij gesloten wij zijn op 2 januari 2017 weer open.



Ook in de kerstvakantie gaan we weer uitstapjes maken. Dit betekent dat wij op sommige
dagen activiteiten doen, waarbij we de hele dag op pad ziin.We maken geen weekplanning
meer, maar kijken per dag wat we gaan doen. Dit i.v.m. het weer en het aantal kinderen.
Wij starten deze week met de opvang in Edam. Ook de kinderen van Volendam worden deze
week in Edam opgevangen.





Veel scholen hebben de studiedagen ingepland. Daarom willen wij aan u vragen of jullie die
dagen aan ons willen doorgeven. Dit voorkomt dat u voor een gesloten deur staat.



Elke ouder heeft een inlogcode gekregen. Met deze inlogcode kunnen ouders zelf de facturen
bekijken. Daarnaast kun u uw eigen gegevens aanpassen en dagen reserveren etc.
Wanneer u vragen hebt over de facturen dan kunt u die e-mailen naar info@bsomajest.nl.
U krijgt dan per e-mail een duidelijk antwoord.

Om misverstanden te voorkomen! Wij kunnen de kinderen naar sportclubjes brengen en als
de tijd het toelaat ook halen. Maar mocht de personele bezetting niet op orde zijn wegens
ziekte of vakantie kan het voorkomen dat het ons niet gaat lukken. Dit laten wij dan zo
spoedig mogelijk weten zodat er een andere oplossing kan worden gezocht.


BSO Majest heeft een oudercommissie. BSO MAJEST is verplicht om een oudercommissie te
hebben. De oudercommissie vergadert 2 keer per jaar bij MAJEST. De oudercommissie
heeft een belangrijke taak bij MAJEST. De oudercommissie behartigt de belangen van de
ouders en geeft de directie adviezen over de mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.
Onze oudercommisie wordt vertegenwoordig door Richard Atherton vader van drie kinderen,
Margriet Tol moeder van twee kinderen en Dirk van Tienhoven vader van twee kinderen. Er
hangt bij Majest een voorstelbrief van deze ouders. Inmiddels hebben we Patricia BuijsMittendorf moeder van 2 kinderen als versterking erbij.



Wilt u een bijdrage leveren in het reilen en zeilen van MAJEST, meld je dan aan bij Judith
de Groot via e-mailadres; judithdegroot@ziggo.nl.



Wij halen de kinderen op van school met onze eigen bus. Wanneer u vindt dat uw kind zelf
naar MAJEST mag fietsen dan mag dat natuurlijk ook. Wij willen dan wel eerst dat een
fietscontract getekend wordt.



Wanneer u er behoefte aan hebt om de protocollen van MAJEST in te zien, dan is dat
mogelijk. De protocollen liggen ter inzage op de vestigingen.



Wanneer u speelgoed heeft dat alleen maar in de weg staat en waar niet meer mee wordt
gespeeld, dan willen wij vragen om dat speelgoed te schenken aan MAJEST. Het speelgoed
krijgt dan een tweede leven.



Op dit moment hebben weinig kleding voor de kinderen als ze iets schoons aan moeten. Dus
als iemand kleding, ondergoed, sokken, zwembroeken, badpakken heeft dan hopen we dat
jullie deze aan ons willen geven. Dan hebben we zeker wat extra voor als er een ‘ ongelukje’ is.
Alvast bedankt!



Namens het team van Majest wensen we iedereen een fijne Feestdagen en een Gezond 2017
toe

Groetjes,
Het team van Majest

