Nieuwsbrief ouders september 2018
Bereikbaarheid coördinatoren - ook via WhatsApp
Vanaf 1 oktober 2018 beschikken alle coördinatoren over een smartphone en een nieuw e-mailadres. Wilt u
uw kind afmelden via WhatsApp? Dat kan! Graag de naam van uw kind, de school en de klas vermelden.
Kijk vanaf 1 oktober op de website bij de locaties voor de juiste gegevens.

Kindgegevens schooljaar 2018-2019
Bijna alle ouders hebben aan de oproep gehoor gegeven en het formulier “kindgegevens schooljaar 20182019" digitaal ingevuld. Als u dat nog niet gedaan heeft, wilt u dat dan alsnog doen. U vindt het formulier
op de website: www.stichtingdetussentijd.nl/formulier-kindgegevens. Zo beschikken we tijdens de
tussenschoolse opvang over alle belangrijke informatie, zoals een telefoonnummer in geval van nood of
medische informatie.

Privacy wet
SDT vindt het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop met
persoonsgegevens wordt omgegaan. Op de website kunt u hier meer
informatie over vinden:
www.stichtingdetussentijd.nl/organisatie/privacyreglement-en-cookiebeleid.

Algemene voorwaarden aangepast
De algemene voorwaarden van SDT zijn aangepast.
U vindt deze voorwaarden op de website:
www.stichtingdetussentijd.nl/organisatie/formulieren.

www.stichtingdetussentijd.nl

Nieuwsbrief ouders
Sinds enige tijd verstuurd SDT de nieuwsbrief via een link in de e-mail
van school naar de ouders. Zo bereikt SDT alle ouders en niet alleen
de ouders met een abonnement. Deze werkwijze is vanwege de AVG
wet niet meer mogelijk. Om u te informeren over de nieuwe werkwijze
is het daarom noodzakelijk om dit nog eenmalig via een papieren
versie te doen. SDT heeft de scholen gevraagd om voor de volgende
nieuwsbrieven een link te vermelden in bijvoorbeeld de nieuwsbrief of
het ouderportaal van school. U kunt de nieuwsbrief ook altijd
teruglezen op de website van SDT.

Tekort overblijfkrachten
SDT vindt het belangrijk om niet alleen voldoende overblijfkrachten in te zetten, maar ook kwalitatief goede
overblijfkrachten die in het bezit zijn van een verklaring omtrent gedrag (VOG). Dit is niet altijd even makkelijk
aangezien steeds meer ouders beiden werken. Ook het aantal vrijwilligers is niet oneindig in Lelystad en we
vissen met z’n allen in dezelfde vijver.
Bent u één of meerdere keren per week beschikbaar tussen
11.30 en 13.30 uur? Of kent u iemand die dit is? Neem dan
contact op met de coördinator TSO, dan kijken we samen
naar de mogelijkheden die bij u passen! SDT biedt een
vrijwilligersvergoeding.

Incidentele overblijf
Als u af en toe gebruik wilt maken van de overblijf, dan is de digitale strippenkaart een goede uitkomst. Wilt u
op de dag zelf nog overblijf regelen? Dat kan mits er voldoende beschikbare overblijfkrachten aanwezig zijn.
U kunt tot 9.00 uur contact opnemen met de coördinator TSO om te overleggen of er nog plaats is voor uw
kind.

