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Beste ouder/verzorger,
Voor u ligt een nieuwsbrief van de tussen-de-middag (tmo) opvang van SKS Alles Kids vol met
informatie over de tmo bij de Jozefschool, welke na de zomervakantie gaat starten.

Wie zijn wij?
SKS Alles Kids biedt kinderopvang voor kinderen van 0-12 jaar in Spijkenisse, Poortugaal, Rhoon,
Barendrecht, Nootdorp en Den Haag. Wij zijn een actieve en veelzijdige organisatie en plezier
staat voorop!
Wij bieden meer dan opvang. Dit uit zich onder andere in de vele en verschillende activiteiten die
wij organiseren, veel aandacht voor taalontwikkeling en de vele extra’s voor ouders zoals gratis
workshops en een pedagoog voor persoonlijk opvoedadvies.
Onze kinderdagverblijven en peuterdagopvang locaties (voorheen peuterspeelzalen) bestaan al
ruim 40 jaar. Buitenschoolse opvang bieden wij al meer dan 20 jaar aan. Onze Alles Kids Club met
sportvakkrachten organiseert, ook op de tmo’s, de leukste activiteiten en onze medewerkers van
de tmo bieden elke dag een activiteit aan.

Tmo

Wij verzorgen op veel basisscholen de tussen de middag opvang. Dit betekent dat de kinderen
gezellig samen lunchen, onder professionele begeleiding van onze pedagogisch medewerkers en
vrijwilligers.
Na het eten kan uw kind – als hij of zij hier zin in heeft – elke dag meedoen aan een activiteit
onder begeleiding van onze medewerkers, of kiezen voor een andere activiteit met het aanwezige
spelmateriaal of gewoon even "chillen". De medewerkers zorgen dat de pauze een leuk en relaxt
moment wordt. Daarnaast komt af en toe de Alles Kids Club langs met een ‘speciale’ activiteit,
zoals boogschieten, katapult schieten of knotshockey.

Inschrijven en wat zijn de kosten
Wij zijn achter de schermen druk bezig om administratief alles gereed te maken, zodat wij uw
inschrijving straks kunnen verwerken. Na de meivakantie ontvangt u alle benodigde informatie van
ons om uw kind(eren) te kunnen inschrijven voor de tmo. Inschrijven is vanaf dat moment dan ook
mogelijk. Ook kunt u vanaf 8 mei vragen stellen over bijvoorbeeld het aan- en afmelden. Heeft u
vragen over welke vorm van afname het beste past bij uw situatie, dan kunt u deze uiteraard ook
stellen.
De kosten zullen €2,75 per keer bedragen wanneer u vaste dagen in de week tmo nodig heeft. U
krijgt korting wanneer u 4 dagen tmo in de week afneemt.
Heeft u af en toe tmo nodig, dan kunt u beter een strippenkaart aanschaffen waarbij ons
flexibele tarief van toepassing is. Deze start vanaf €3,15 per keer.
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Groepsindeling

De groepsindeling van de tmo zal zo veel mogelijk hetzelfde blijven.
De groepen worden begeleid door pedagogisch medewerkers van SKS Alles Kids, ondersteund
door vrijwilligers. Wij zullen per groep bekijken hoeveel pedagogisch medewerkers en/of hoeveel
vrijwilligers er nodig zijn.

Lunch

Uw school heeft gekozen voor een overblijf zonder voeding. Het is daarom de bedoeling dat u uw
kind, net als voorheen, een lunchpakket en wat te drinken meegeeft. Eventueel wat fruit erbij,
Wij stimuleren kinderen om gezond te eten en niet te snoepen tijdens de tmo.

Activiteiten bij de tmo
Wij hebben een superleuke Alles Kids Club; gediplomeerde vakkrachten die zo nu en dan
langskomen met hun spullen om de kinderen een leuke activiteit aan te bieden tijdens de tmo. U
kunt dan denken aan boogschieten of bijvoorbeeld hockey. Daarnaast komt er een
activiteitenoverzicht te hangen waarop de spellen staan die buiten aangeboden worden. De
kinderen mogen hier aan mee doen, het hoeft niet. Zoals eerder gezegd zorgen wij verder voor
spelmateriaal zoals bijvoorbeeld, Kapla, spelletjes, puzzels en crea-materiaal, zodat de kinderen
zich binnen ook niet hoeven te vervelen.

Tot de volgende keer......

