
 

 

 

 

 

 
 

 
Nieuwsbrief Brood & Spelen – December 2019 
 
 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 

Via deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over de tussenschoolse opvang van Brood & 

Spelen bij Kindcentrum Holk. 

 

We zijn vanaf de zomervakantie gestart met de TSO op Holk. Met ons team maken wij van de 

overblijf , samen met uw kind(deren), een leuke ontspannende pauze. Het overblijf moment verloopt 

rustig met een vaste overblijf medewerker per groep. De kinderen en medewerkers hebben elkaar 

inmiddels goed leren kennen en weten bij wie ze terecht kunnen met vragen.  

 

Tostidagen 
 
Met een aantal groepen hebben we al eens een 

tostidag gedaan tijdens de overblijf. Het is de 

bedoeling dat de overblijfmedewerker op de 

groep zelf een dag samen met de kinderen kiest. 

Zo hebben we geen vaste dagen. Uw kind krijgt 

op tijd een briefje mee in de broodtrommel 

wanneer er en tostidag is. U kunt uw kind deze 

dag een tostiboterham meegeven die wij dan 

tijdens de TSO zullen verwarmen. Niks is 

verplicht, uw kind mag ook gewoon een 

boterham eten mocht het geen tosti willen. 

 

Sinterklaas  

Dinsdag 3 december hebben de TSO kinderen een leuke Sinterklaas traktatie 

gehad. We hebben samen een leuk liedje gezongen en daarna mochten ze het 

opeten of mee naar huis nemen. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Lunchbuffet 

De groepen 7/8 en 8 hebben zelf deze week een 

lunchbuffet samengesteld. De kinderen kwamen zelf 

met dit idee en het was erg geslaagd. Dank aan de 

ouders/verzorgers van deze kinderen die daarin 

toestemde. 

 
 
 
Voedselallergie en/of andere wensen 
  
Wij vinden het belangrijk dat elk kind zonder zorgen mee kan doen aan onze activiteiten. Ik wil 
daarom ook aan alle ouders vragen om mij per mail op de hoogte te houden als er sprake is van een 
voedselallergie of als er speciale wensen zijn. 
 
 
Vrijwilligers gezocht! 
 
Lijkt het u leuk om tijdens de pauze van de kinderen tegen vergoeding creatieve knutselen te maken, 
leuke spelletjes te organiseren of bijvoorbeeld de verhalen van het weekend aan te horen? Wij 
kunnen uw hulp onwijs goed gebruiken! We zijn op zoek naar (oproep) moeders, vaders, opa’s, 
oma’s, ooms en tantes, 65+ die graag wat willen doen. Heeft u interesse? Neem dan contact met mij 
op via de mail holk@broodspelen.nl  of via 06-13146219. 
 
 
Aan- en/of afmelden van de TSO 
 
Graag ontvang ik van ieder kind die niet of extra naar de TSO komt een aan- of afmelding. Voor de 

kinderen met een strippenkaart ontvang ik ook graag een aanmelding als zij komen overblijven. 

Vermeld hierbij de voor- en achternaam van uw zoon en/of dochter en in welke groep hij of zij zit. 

Ook een ruildag kunt u aan mij doorgeven. Dit kunt u doen via een appje naar mij 06-13146219. 

 

Ik wil u alvast een fijne kerstvakantie wensen. 

 
Met vriendelijke groeten, 
 
Tilly Janssen 
Coördinator Kindcentrum Holk 
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