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• Als je uw kind(eren) gebruik wilt laten maken van de TSO, een vaste dag (dagen) in de 

week zou je dit dan door willen geven aan de coördinators van de TSO? 

• De TSO op de Boaz-Jachinschool werkt met strippenkaarten. De kinderen die in het 

buitengebied wonen krijgen 50 % korting. Alle andere kinderen betalen het 

standaard tarief. 

• Je betaalt alleen een strippenkaart voor de eerste twee kinderen. Het derde (of 

meerdere) kind is gratis. 

• De strippenkaarten blijven en liggen in een bakje op school. 

• Elke eerste donderdag van de maand worden er om 13.00- 13.15 uur nieuwe 

strippenkaarten verkocht. 30 strippen – 40 euro, 15 strippen – 20 euro en 10 strippen 

– 15 euro. 

• Kun je op de eerste donderdag van de maand geen nieuwe strippenkaart kopen, dan 

mag je ook de dag ervoor of ’s ochtends voor schooltijd het geld aan de overblijf 

coördinators geven, dan zorgen zij voor een nieuwe kaart. Doe het geld dan wel 

gepast in een dichte envelop met daarop de naam van het kind en het aantal 

strippen dat je wilt. 

• Laat je uw kind een enkele keer overblijven en heb je geen strippenkaart, dan kost dit 

2 euro. Dit kan aan de overblijfmoeder, die er dan is, gegeven worden. 

• Als je uw kind een enkele keer laat overblijven, geef dan een briefje mee voor de 

overblijfmoeder, zodat ze weet dat uw kind die dag overblijft. 

• Alle ouder(s) van de vaste overblijfkinderen krijgen een appje als de strippenkaart 

van hun kind bijna vol is. Als je dit appje krijgt, wil je er dan ook voor zorgen dat er 

een nieuwe kaart gekocht wordt? Hebben we geen 06-nummer van je. Wil je die dan 

doorgeven. 

• Alle andere ouders kunnen elke eerste donderdag van de maand op school in het 

bakje van de strippenkaarten kijken naar de hoeveelheid strippen van je kind. 

• Overblijf coördinators: Elsbeth Verhoef, tel: 06-16644618, mailadres: 

elsbethverhoef24@outlook.com Willeke Kuijt, tel: 06-50862811, mailadres: 

willekenagelhout@hotmail.com 

 

mailto:willekenagelhout@hotmail.com
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3q4rv-v7VAhURfFAKHfOvDX8QjRwIBw&url=http://www.pcbsdevlieger.nl/cgi-oic/pagedb.exe/show?no%3D3073%26fromno%3D3058&psig=AFQjCNGoRuRFAo8aJtkrpjLkmBIzedUI_g&ust=1504182559027135


 


