
BIJLAGE 6 

 

TUSSENSCHOOLSE OPVANG  
 

Zoals op elke school bestaat ook bij ons de mogelijkheid uw kind over te laten 

blijven. Er moet echter wel een geldige reden voor zijn om uw kind vast over te 

laten blijven: door bijvoorbeeld werkzaamheden of ziekte bent u niet in staat 

uw kind thuis op te vangen gedurende de middagpauze.  
 

De tarieven voor het overblijven zijn:  

 1 x overblijven euro  2,00                                        
stempelkaarten: 
10 x overblijven euro 12,50 
20 x overblijven euro 25,00 
30 x overblijven euro 37,50 

 

Het is voor ons en voor u het gemakkelijkst wanneer u voor uw kind een overblijfkaart aanschaft. Kinderen 

uit één gezin kunnen samen op een kaart. Een niet volle overblijfkaart wordt te allen tijde terugbetaald als 

u er geen gebruik meer van maakt. Als de overblijfkaart vol is, krijgt uw (oudste) kind deze mee naar huis in 

het lunchdoosje. U kunt de kaart controleren en weet tevens dat u de volgende keer een nieuwe kaart moet 

kopen. 

Dit kan door geld over te maken op onze rekening van TSO De Vlonder, NL69INGB0009195154  

o.v.v naam en groep van uw kind.  

Ook kunt u contant betalen door geld in een envelop te doen, voorzien van naam en groep van uw kind en dit 

in de rode TSO brievenbus in school te doen. U kunt natuurlijk ook persoonlijk komen betalen. Wij zitten 

elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 11.30 tot 12.00 uur  in de hal. Heeft u na drie keer gebruik 

te hebben gemaakt van de TSO nog niet betaald, dan krijgt uw (oudste) kind een herinneringsbriefje mee.  

 

U kunt uw kind aanmelden voor de TSO d.m.v. een aanmeldingsformulier (per gezin één). De eerste 

schooldag van het nieuwe schooljaar krijgen alle (oudste) kinderen zo’n formulier mee. Graag dit formulier 

z.s.m. inleveren zodat wij weten welke kinderen er wanneer overblijven. 

Blijft uw kind op vaste dagen over, meld hem/haar dan alstublieft telefonisch of per sms af wanneer hij/zij 

niet komt: 06-42408566. Ook kunt u een briefje in de TSO brievenbus doen. 

Structurele wijzigingen in het TSO schema van uw kind dient u schriftelijk door te geven. U kunt hiervoor 

gebruik maken van de TSO brievenbus. 

Blijft uw kind af en toe over, meld hem/haar dan telefonisch aan. Dit kan tot 09.00 uur op bovenstaand 

telefoonnummer. 

Kinderen die overblijven, maar ’s middags niet meer naar school gaan, moeten om 13.00 uur opgehaald 

worden. Wij willen graag weten wie hem/haar ophaalt. Meld even aan één van de TSO krachten dat u uw kind 

meeneemt. Wij kunnen dan met een gerust hart naar huis. 

 

De kinderen mogen geen snoep van thuis meenemen. Geef ze ook geen chocoladekoeken e.d. mee. Extraatjes 

in de vorm van b.v. een blokje kaas, een stukje worst, een stuk komkommer of fruit mag natuurlijk wel. 
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