INFORMATIE BRIEF TUSSENSCHOOLSE OPVANG
Aan de ouders en/of verzorgers,
Het overblijven draait momenteel prima. Het wordt geregeld door vrijwilligers die daarvoor
een wettelijk vastgestelde vrijwilligersvergoeding krijgen. De kinderen hebben de
gelegenheid om een zelf meegebracht broodje en drinken te nuttigen.
Daarna is er gelegenheid om buiten te spelen of binnen een spelletje te doen.
De bijdrage is 1,50 euro per keer per kind. Dit wordt per rekening achteraf betaald.
Dit werkt als volgt :
 Van iedere leerling die overblijft (vast of los) wordt een kaart bijgehouden.
 Op de kaart wordt iedere keer dat het kind overblijft de datum genoteerd.
 Op de kaart kunnen 20 overblijfmomenten.
 Als de kaart vol is wordt een kopie van de kaart, met een rekening van 30 euro, aan de
ouders gestuurd met het verzoek het geld over te maken op de rekening van de tso.
 Voor de losse overblijvers geldt dat we maandelijks bepalen of we u de kaart met de
rekening sturen of nog even wachten. Dat is natuurlijk afhankelijk van het aantal keren dat
uw kind is overgebleven.
Voor de losse overblijvers hangt er een lijst op het prikbord in de hal waar u kunt opschrijven
wanneer u kind wilt overblijven en uw telefoonnummer waar wij u voor calimiteiten op
kunnen bereiken.
Blijft u kind een keer niet over of is uw kind ziek. Dan kunt u dit invullen op de lijst in de hal
of ‘s morgens voor 8.30 uur doorbellen naar Sandra 0226-381115.
Als u dit niet doet zijn wij genoodzaakt om deze dag gewoon in rekening te brengen ivm het
inzetten van overblijfkrachten en om 12.00 uur moeten wij dan gaan navragen en zoeken waar
uw kind is. Wij kunnen dan niet gelijk rustig gaan eten met de andere kinderen.
De vrijwilligers die nu de TSO doen zijn :
 Maandag : Sandra Pankras, Monique Slot en Diana v Dongen
 Dinsdag : Monique Slot en Marcel Pankras
 Donderdag : Monique Slot, Sylvia Rutgrink en Suzanne v Zelst
 Vrijdag : Monique Slot en Nancy Schippers
We hebben een ruimte in de nieuwe hal met eigen tafels en gaan t.z.t. naar het lokaal van
voormalig de peuterschool.
We beschikken ook over een eigen koelkast, waar de kinderen ‘s morgens gelijk hun eten en
drinken in kunnen leggen zodat dit lekker blijft.
Bij vragen sta ik u graag te woord.
Met vriendelijke groet,
Sandra Pankras (overblijfcoördinator)

