Breugel, juni 2018
Inschrijfformulier 1e periode TSO 2018-2019
Met dit formulier kunt u laten weten op welke dagen, vanaf 20 augustus 2018 uw kind(eren) wekelijks gebruik gaat (gaan) maken
van de tussen schoolse opvang TSO. Kinderen die gedurende het schooljaar instromen kunnen zich ook via dit formulier, of per
onderstaand e-mail adres aanmelden. Het strookje legt u in het TSO-postvak, te vinden in de aula, naast de deur naar de keuken.
Ook al maakt uw kind(eren) gebruik van de TSO moet u opnieuw voor periode 1 van het nieuwe schooljaar het briefje inleveren. Dit
is om u de kans te geven om wijzigingen door te geven.
De wijzigingen voor periode 1 schooljaar 2018-2019 kunt u per mail laten weten aan Nicol van Kessel
tso@bskrommenhoek.nl. U kunt ook altijd het formulier invullen en in het postvakje van de TSO leggen.
Ouders van kinderen die gebruik maken van de TSO helpen 2 tot 3x per jaar als vrijwilliger/hulpouder bij de TSO. Dit geldt op de
eerste plaats voor ouders van kinderen die hier vaak en veel gebruik van maken. De overzichtslijst met namen en data staat steeds
in de ouderinformatiebrieven en is ook terug te vinden op de website bij TSO. Ook ouders van kinderen die weinig gebruik maken
van een strippenkaart helpen tenminste één keer per half jaar als vrijwilliger.
De tarieven voor de TSO periode 1 2018/2019: 20 augustus 2018 tot en met 25 januari 2019
Maandag

Dinsdag

Donderdag

Vrijdag

Groep 1 t/m 5

€ 24,00

€ 24,00

€ 22,80

€ 14,40*

Groep 6 t/m 8

€ 24,00

€ 24,00

€ 21,60

€ 14,40*

*Het tarief op vrijdag is lager vanwege het aantal malen dat er op vrijdag, geen gebruik gemaakt hoeft te worden van TSO.
De inschrijving van uw kind(eren) is geldig t/m 25 januari 2019. Wijzigen van dag of stopzetten van de TSO is niet mogelijk tijdens de
periode. Pas aan het begin van periode 2 schooljaar 2018-2019, is het weer mogelijk om dergelijke wijzigingen door te geven.
Overigens kan het altijd zo zijn dat er zich situaties voordoen, die al eerder vragen om aanpassing. In dat geval neemt u contact op
met Nicol van Kessel.
Halverwege september ontvangt U de factuur voor periode 1. De factuur omvat het bedrag van de dagen dat uw kind(eren)
overblijven.
Voor incidentele opvang of als een kind op wisselende dagen overblijft wordt gebruik gemaakt van een strippenkaart. Deze kost €
15,-- en is goed voor 10x overblijven. U schrijft Uw kind(eren) zelf in op de overblijflijst bij het klaslokaal onder het kopje
“strippenkaart”.
Voor vragen kunt u terecht bij Nicol van Kessel tso@bskrommenhoek.nl
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om de administratie van de TSO kloppend te krijgen, en worden niet bewaard.

Aanmelden voor de TSO kan t/m vrijdag 15 juni via de mail of door onderstaand strookje in het postvakje van de tso te
leggen.
———————————————————————————————————————————————————————
Familienaam:

…………………………………………………………………………..

Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………..
E-mail adres:

…………………………………………………………………………..

Blijft tijdens periode 1 van schooljaar 2018-2019 over op:
Voornaam kind

groep

Maandag

Dinsdag

Donderdag

Vrijdag

