Overblijven (TSO Tussenschoolse Opvang) TSO D’n Bogerd
Spring verzorgt op onze school de Tussenschoolse Opvang.
Bij TSO D’n Bogerd kunnen alle kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar overblijven
onder begeleiding van ervaren overblijfkrachten. Als de school uit is melden de
kinderen zich bij de overblijfkrachten. De kleuters worden opgehaald uit de klas.
Gezamenlijk wordt er gegeten, waarna er nog volop tijd is om lekker te spelen
voordat school weer begint.
We vinden het erg belangrijk dat een kind tussen de middag de tijd en rust heeft om
te lunchen. De kinderen moeten zelf lunchpakketjes meenemen. We preferen een
gezonde lunch. Koek, snoep, cake etc. wordt niet toegestaan.
TSO vindt plaats op de volgende dagen:
Maandag: 12.15-13.30 uur
Dinsdag: 12.15-13.30 uur
Donderdag: 12.15-13.30 uur
Vrijdag: Op aanvraag
Tarieven m.i.v. 1 januari 2013
Bij TSO D’n Bogerd worden de volgende tarieven gehanteerd:
Vaste overblijvers kunnen overblijven tegen een tarief van € 2,52 per keer.
Voor incidenteel overblijven maken we gebruik van strippenkaarten. U kunt kiezen
voor een 3-strippenkaart of een 15-strippenkaart.
Een 3-strippenkaart kost € 11,31.
Een 15-strippenkaart kost € 47,12.
Deze kaart moet per kind aangeschaft worden en u betaalt vooraf de gehele
strippenkaart. Deze strippenkaart blijft geldig tot uw kind de basisschool verlaat.
Aan het einde van de basisschoolperiode van uw kind wordt het geld voor de
resterende strippen op uw bankrekening teruggestort.
Voor meer informatie en de algemene voorwaarden kunt u bellen met het
Servicebureau van Spring. Het telefoonnummer is: 088-2088208.
Aanmelden voor Tussenschoolse Opvang:
Om uw kind aan te melden voor Tussenschoolse Opvang dient U een
inschrijfformulier in te vullen. Dit formulier is verkrijgbaar bij de coördinator van de
Tussenschoolse Opvang. Zij is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag in het
middaguur. U kunt ook een formulier afhalen op school bij mevr. Pijnappels.
Belangrijk:
Voor vaste en incidentele opvang kunt u uw kind bij voorkeur per e-mail aanmelden
op het volgende e-mailadres: tso.bogerd@spring-kinderopvang.nl
De voorkeur gaat dus uit naar contact per e-mail, maar er is ook een mogelijkheid
om de coördinator van de TSO telefonisch te bereiken. Dit kan op het onderstaande

telefoonnummer: 06-18024950 (bij afwezigheid a.u.b. de voicemail inspreken)
Belangrijk:
Als uw kind door ziekte of een andere reden niet aanwezig kan zijn bij het
overblijven geeft u dit dan a.u.b. zo snel mogelijk door bij voorkeur op
bovenstaand e-mailadres. Dit geldt zowel voor vaste als incidentele
overblijvers.
Verder zou het fijn zijn als u de broodtrommel, beker en tas van uw kind
voorziet van de naam van uw kind.
Tot slot:
U kunt met alle vragen omtrent het overblijven terecht op bovenstaand
e-mailadres of telefoonnummer

