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Verkeerssituatie Platanenlaan 
 
Graag brengen wij het oversteekpunt/zebrapad aan de 
Platanenlaan nogmaals onder jullie aandacht. Dit i.v.m. 
een (bijna) ongeval dat zich vorige week heeft 
voorgedaan. Voetgangers hebben voorrang tijdens de 
oversteek van de Platanenlaan, maar dat wordt helaas 
nogal eens vergeten door automobilisten. Het is goed om 
onszelf hiervan als verkeersdeelnemers bewust te zijn. 
We willen jullie vragen dit ook met jullie kind(eren) te 
bespreken wanneer zij regelmatig gebruik maken van dit 
oversteekpunt. Daarnaast hebben we als school opnieuw 
contact met de gemeente gehad en plannen we hopelijk 
op korte termijn een afspraak met de verantwoordelijke 
ambtenaar ter plekke om eventuele wijzigingen rondom 
dit oversteekpunt te bespreken. Wij nodigen jullie dan 
ook van harte uit hierin mee te denken en eventuele 
ideeën of bevindingen met ons te delen. Graag via de 
mail.  Directie.kofschip@liemersnovum.nl  

 
Verzoek van Kinderopvangorganisatie 
Zonnekinderen.  
 
Een gedeelte van de kinderen op onze school heeft op 
vaste dagen voor- of naschoolse opvang in ons gebouw. 
De bezetting van deze groepen wordt door 
Zonnekinderen op basis van leerlingenaantal bepaald. 
Dat wil zeggen dat het voor de opvang belangrijk is een 
actueel overzicht te hebben wanneer de kinderen er wel 
of niet zijn. Helaas gaat dit nog te vaak mis. We willen 
jullie daarom vragen om via het ouderportaal van 
Zonnekinderen jullie kind(eren)  af te melden indien er 
geen gebruik gemaakt wordt van de opvang op een vaste 
dag. Een bijkomend voordeel hiervan is dat er minder 
groepen gesloten hoeven te worden voor opvang omdat 
de pedagogisch medewerkers effectiever ingezet kunnen 
worden door Zonnekinderen.  
 

 
 

 
 

Schoolgids, ouderbijdrage 

 
Gisteren hebben we digitaal de uitgebreide versie van de 
schoolgids verstuurd. In de schoolgids wordt de indruk 
gewekt dat onze ouderbijdrage €20,00 is, waar ook het 
schoolreisje van betaald wordt. Maar zoals u weet 
betalen de ouders €20,00 ouderbijdrage en €25,00 
schoolreisbijdrage.  

 
Vacature chauffeur Zonnekinderen   
 
Onderstaand een vacature is vanuit 
kinderopvangorganisatie Zonnekinderen. 
Bent u of kent u iemand die hier interesse in heeft? Laat 
dit dan weten aan Claudia Buil (0316-343590).  
 

 
Chauffeur Zevenaar  
(op basis van een 0-urencontract)  
 
Wat ga je doen?  
Als chauffeur voor BSO de Superster zorg jij ervoor dat de 
kinderen voor schooltijd vanuit onze BSO naar hun school 
worden gebracht en na schooltijd worden opgehaald bij 
hun school en naar onze BSO worden gebracht. Met 
behulp van je taxilijst verzamel je de kinderen die die dag 
meegaan naar de BSO. Zodra je groep compleet is rijd je 
naar de BSO. In verband met de verschillende scholen en 
schooltijden rijd je meestal naar meerdere scholen.  
 
Functie-eisen: 

• Enthousiast en representatief  

• Hoog verantwoordelijkheidsgevoel 

• Correct gedrag in persoonlijke contacten  

• In bezit van rijbewijs B  

• Flexibele instelling  

• Je bent bij voorkeur beschikbaar van maandag 
tot en met vrijdag, maar minder dagen is 
bespreekbaar.  

• De werktijden zijn:  8:00-8:30/8:45 uur  en 13.45-
14.30/14.45 uur. 
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Wij bieden: 
Een zelfstandige (bij)baan in een leuke organisatie 
Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO 
Kinderopvang 
Een contract op basis van 0-uren, afhankelijk van jouw 
beschikbaarheid  
 
Waar kom je te werken?  
BSO de Superster is gevestigd in de oude muziekschool in 
Zevenaar. Op onze BSO vangen wij kinderen op van 
meerdere scholen in Zevenaar. De kinderen worden door 
ons gebracht en gehaald naar hun school. In de ochtend 
kunnen ze rustig ontbijten of nog even spelen, na 
schooltijd kunnen ze kiezen uit verschillende activiteiten 
op het gebied van Sport, Cultuur, Natuur en Multimedia. 
Als chauffeur kom je te werken in een gezellig en 
dynamisch team. De BSO beschikt over meerdere bussen, 
waarmee we ook met de kinderen op pad gaan.  
 
Wie ben jij 
Je bent enthousiast en representatief en hebt een groot 
gevoel voor verantwoordelijkheid. Je bent flexibel en 
communiceert op een correcte manier met kinderen en 
andere persoonlijke contacten. Je bent bij voorkeur 

beschikbaar van maandag tot en met vrijdag, maar 
minder dagen is ook bespreekbaar. Tenslotte is het  
handig als je een beetje verstand van auto’s hebt en het 
ook leuk vindt om ze netjes te houden.  
 
Waarom werken bij Zonnekinderen     
Passie, Plezier, Talent, Samenwerking en Deskundigheid 
zijn onze kernwaarden en kenmerken onze organisatie. 
Passie voor het werken met kinderen is wat ons verbindt, 
niet voor niets is ons motto “Ieder kind als stralend 
middelpunt”. Wij vinden het belangrijk dat jij je gezien en 
gewaardeerd voelt, zodat jij je werk met plezier doet. 
 
Meer info? 
Voor meer informatie kun je dagelijks van contact 
opnemen met Claudia Buil, Zij is bereikbaar op 
telefoonnummer 0316-343590. Appen kan ook: 06-
30498858. 
 
Interesse? 
Mail dan je sollicitatiebrief met cv 
naar hrm@zonnekinderen.nl.  
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