Informatiebrief - TSO
(tussenschoolse opvang)
•

In noodsituaties mag u gratis gebruik maken van onze TSO. We denken aan
ziekenhuisbezoek, begrafenis, ziekte of andere soortgelijke situaties. Graag ontvangen de
coördinators een bericht van u, zodat de TSO medewerker op de hoogte is.

•

Als uw kind(eren) gebruik willen maken van de TSO, een vaste dag (dagen) in de week zou u
dit dan door willen geven aan de coördinators van de TSO? (telefoonnummers onderaan
deze brief)

•

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.

•

U betaalt alleen een strippenkaart voor de eerste twee kinderen. Het derde (of meerdere)
kind is gratis.

•

De strippenkaarten blijven 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.

•

Kunt u op de eerste donderdag van de maand geen nieuwe strippenkaart kopen, dan mag u
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 u wilt.

•

Laat u uw kind een enkele keer overblijven en heeft u geen strippenkaart, dan kost dit 2
euro. Dit kan aan de overblijfmoeder, die er dan is, gegeven worden.

•

Als u 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 u dit appje krijgt, wilt u er dan ook voor zorgen dat er een nieuwe kaart
gekocht wordt? Hebben we geen 06-nummer, wilt u 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 uw kind.

•

Overblijf coördinators: Gerriette van Asselt (06-14197679) en Willeke Kuijt (06-50862811)

