Beste ouders/verzorgers,
Middels deze brief willen wij u informeren betreffende het overblijven voor het
aankomende schooljaar 2018-2019.
Op onze school zal TSO worden geregeld door het betalen van een bedrag per kind
per jaar.
1 x per week overblijven
2 x per week overblijven
3 x per week overblijven
4 x per week overblijven

: € 30,00
: € 50,00
: € 70,00
: € 90,00

Om dit systeem doorgang te laten vinden is het noodzakelijk dat er voldoende
overblijfouders zijn om de kinderen te begeleiden tijdens het eten.
Wij doen daarom een dringend beroep op u, om u aan te melden als overblijfouder.
Per dag zijn twee overblijfouders en per week zijn zeven overblijfouders nodig.
Overblijfouders ontvangen een vergoeding per keer van €7,50 voor het overblijven.
Als wij de bezetting voor het overblijven niet rond krijgen, zijn wij genoodzaakt om
professionele krachten in te schakelen met oplopende kosten.
Op de volgende pagina kunt u aangeven hoeveel keer per week uw kind(eren)
overblijft (ven) en hoe vaak u zich als overblijfouder beschikbaar stelt.
Voor kinderen die incidenteel overblijven hangt er een lijst bij de ingang op het
prikbord. Hier kunt u aangeven op welke dag uw kind incidenteel overblijft. Per keer
zal dit 1,50 kosten. Aan het eind van het schooljaar ontvangt u hiervan de rekening.
(De strippenkaart komt hierbij te vervallen)
Wilt u de volgende pagina invullen en dit formulier inleveren voor 4 juni 2018 ?

Met vriendelijke groet,
J.L. van Slooten, directeur
Maria Matthijsse en Annie Prins, coördinatoren TSO

Opgave formulier:
Graag de naam van uw kind(eren) invullen en voor hoeveel keer per week het
overblijven plaats vindt.
naam: _______________________________________
Blijft __ keer per week over op [ ] maandag

Groep: __

[ ] dinsdag

[ ] donderdag

naam: _______________________________________
Blijft __ keer per week over op [ ] maandag

Groep: __

[ ] dinsdag

[ ] donderdag

naam: ________________________________________
Blijft __ keer per week over op [ ] maandag

[ ] dinsdag

[ ] dinsdag

[ ] vrijdag

Groep: __
[ ] donderdag

naam: ________________________________________
Blijft __ keer per week over op [ ] maandag

[ ] vrijdag

[ ] vrijdag

Groep: __
[ ] donderdag

[ ] vrijdag

Medische bijzonderheden in geval de overblijfkracht hiervan op de hoogte moet zijn:

Denk erom: blijft u kind incidenteel over, vult u dat in op de lijst die hangt op het
prikbord bij de ingang.
Ja, ik meld me aan als overblijfouder (ook invullen als u het afgelopen
schooljaar overblijfouder geweest bent !) en ontvang een vergoeding van
€ 7,50 per keer.
Naam

: ______________________________________________________

Telefoon

: ______________________________________________________

Emailadres : ______________________________________________________
Bankrekeningnr waar het geld op gestort mag worden : _____________________
Op dag

: [ ] maandag

[ ] iedere week

[ ] om de week

[ ] dinsdag

[ ] donderdag

[ ] 1 keer per maand

[ ] vrijdag

[ ] als oproepkracht

[ ] anders, namelijk _______________________________________________

Wilt u meer informatie? Neem gerust contact op met Maria Matthijsse,
telefoon 0527 – 262362 of email: ma2015tso@hotmail.com

