Informatie Tussentijdse School Opvang
Basisschool Het Zuiderlicht
TSO
De TSO is bedoeld voor
kinderen met buitenshuis
werkende ouders,
kinderen die te ver weg
wonen of door
omstandigheden niet
thuis kunnen eten.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (alleen bovenbouw) kunnen
kinderen overblijven. De kinderen worden opgevangen in verschillende
leeftijdsgroepen. Groep 1&2 samen met twee overblijfmedewerkers. Groep
3, 4, 5&6 en 7&8 ieder met één overblijfmedewerker. Hiervan kan worden
afgeweken als dit nodig is.
Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar op school of
op tohetzuiderlicht@codenz.nl
Groep 1&2 gaan gelijk om 12.00 uur, na het
gebed, eten en drinken tot ongeveer 12.30 uur.
Na het eten zijn er knoeidoekjes om de kinderen
weer op te frissen. Bij goed weer gaan ze daarna
lekker naar buiten maar ook binnen is er
speelmateriaal aanwezig. Om 12.50 uur worden
de kinderen naar de klas gebracht en

overgedragen aan de leerkracht.

ABONNEMENT

STRIPPENKAART

FLEX-ABONNEMENT

Kosten €45,00 per dag
per jaar. Controle op
aanwezigheid.

Kosten €20,00 voor 10x

Alleen in overleg met
coördinator. Speciaal
voor ouders met
flexibele werktijden.

Geen controle op
aanwezigheid!

Het uur tussen de middag willen we graag gezellig, veilig en ontspannen laten verlopen. We streven er
naar om de groepen niet te groot te laten worden zodat er ruimte blijft voor persoonlijke aandacht.
Het kan gebeuren dat het overblijven van uw kind niet naar wens verloopt. Samen met u en de
leerkracht zal er dan worden overlegd en naar een oplossing worden gezocht.
Het is niet toegestaan om voor of na het eten naar de winkels te gaan. Wie overblijft is het hele uur op
school.
Nog enkele opmerkingen bij het gebruik van een abonnement/strippenkaart:
• Voor jaarabonnementen ontvangt u aan het begin van het schooljaar een factuur. Het
verschuldigde bedrag wordt aan het eind van september geïncasseerd. In 3 termijnen betalen is
ook mogelijk, de afschrijvingsdatums zijn dan respectievelijk: eind september, eind oktober en eind
november.
• Wilt u binnen een week een keer wisselen van dag, dan is dat mogelijk. Graag van te voren melden
bij de overblijfmedewerker of de coördinator.
• In de loop van het schooljaar wijzigingen aanbrengen in het abonnement is altijd mogelijk in
overleg met de coördinator.
• Incasseren van de strippenkaarten vindt plaats eind september, eind december, eind maart en eind
juni. U krijgt hierover bericht via e-mail.
• Strippenkaarten blijven geldig tot eind groep 8, restant van de strippenkaart wordt terugbetaald of
overgezet naar een broertje of zusje op school.

'Gezonde school’

De TSO heeft 2 koelkasten, in de
handvaardigheidsruimte in de hal.
Uw kind kan ’s morgens zijn/haar
eten en drinken hierin leggen zodat
het lekker koel blijft. Graag wel alles
voorzien van naam en groep.

Van alle medewerkers is op school een VOG
aanwezig. De meeste overblijfmedewerkers zijn
gecertificeerd, bijna elk jaar is er weer de
mogelijkheid om een basiscursus, verdiepingscursus
of een cursus Eerste hulp aan kinderen te volgen.
Coördinator: Tineke Otter
e-mail: tohetzuiderlicht@codenz.nl
mobiel: 06-83896422

