
 
Nieuwsbrief maart – april 

 

ZOMERVAKANTIE PLANNING 

Het voorjaar is van start, dat betekent dat wij aan de slag gaan met de personeelsplanning van de 

zomervakantie.  

Ouders met een 48-wkn contract 

De standaard vakantieweken (geen opvang) zijn van 18 juli 

2022 t/m 5 augustus 2022. Het is mogelijk om andere weken 

te kiezen. Je ruilt dan weken om. Als je opvangweken wilt 

ruilen moet je dit  voor 1 mei 2022 aangeven. Daarna kunnen 

verzoeken niet meer verwerkt worden.  

Gewenste vakantieweken kan je zelf aangeven in het 

systeem, zie instructie hieronder, maar je mag ook een 

mailtje sturen naar Carla carla.vanswelm@stichtingsoos.nl. 

Wijzigen na 1 mei 2022 kunnen wij helaas niet meer 

verwerken in verband met onze personeelsplanning.   

Instructie zomervakantie ruilen ALLEEN voor ouders met een 48-weken contract 

- Ons systeem werkt met schooljaren, de zomervakantie weken gaan zowel over juli als 

augustus. Voordat je start plaats je daarom eerst je kind alvast in schooljaar 2022-2023 in 

een tijdelijke klas. Kies opslaan. 

- Het omruilen van weken kan via de standaard ruilfunctie per dag. Ga naar de dag waarop je 

opvang hebt, maar vakantie wilt vieren. Ruil deze dag om voor een opvangdag in een andere 

zomervakantieweek. Herhaal dit totdat je je standaard 3 weken hebt omgeruild naar je 

gewenste 3 weken zomervakantie.  

 

Ouders zonder vakantie opvang 

Als u alleen een BSO overeenkomst heeft voor de schoolweken en u wilt toch opvang in de 

zomervakantieweken, dan kunt u dit ook voor 1 mei 2022 aangeven. Daarna kunnen verzoeken niet 

meer verwerkt worden in verband met onze personeelsplanning.  
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PERSONELE WISSELINGEN 

Medio april zal Patricia meer bij ons kinderdagverblijf SOOSje gaan werken. Ze zal dan alleen nog op 

maandagmiddag aanwezig zijn. Haar plaats wordt ingevuld door Juliana. Zij werkt sinds november op 

maandag- en woensdagmiddag al bij Klein Heyendaal en neemt de dinsdag- en donderdagmiddag 

over op de Groene Stip. Daarnaast hebben we ondersteuning van een groepshulp op sommige 

momenten in de week. Onze nieuwe groepshulp heet Truus. Zij is al bekend bij Klein Heyendaal, 

omdat ze ook tussen de middag op school is bij het overblijven. Tenslotte gaat Bert ons verlaten. Dat 

is jammer. We gaan opnieuw op zoek naar een sport pedagogisch medewerker.  

 

EIGEN RUIMTE ORANJE BOVEN  

De groep Oranje Boven is een maand geleden verhuisd van de aula naar de ruimte boven de Groene 

Stip. Voorheen zaten we hier ook, maar school had een tijdlang deze ruimte in gebruik. De kinderen 

voelen zich meteen hier helemaal thuis. Het is altijd heel huiselijk om een eigen ruimte te hebben. En 

ook de medewerkers zitten dichter bij elkaar en zien elkaar meer. We zijn hier heel blij mee.  


