
      
 
 
 
Betreft: overblijven op de Fatimaschool - schooljaar 2018-2019 - periode 3 en 4 
 
Beste ouders en verzorgers,  
 
Op de Fatimaschool is het overblijven in samenwerking met Kinderopvang Mundo georganiseerd. 

Gezamenlijk zetten we ons in voor een gezellige en gezonde tussenschoolse opvang (TSO). 

 

De TSO wordt op gevarieerde wijze ingevuld. De kinderen krijgen vers fruit of rauwkost en iets te 

drinken - dit is bij het overblijfarrangement inbegrepen. Na de lunch kunnen de kinderen lekker 

buitenspelen, waarbij de overblijfouders continue toezicht houden en begeleiden waar nodig. Jaarlijks 

volgen de TSO-medewerkers een cursus in het kader van De Vreedzame School, ons pedagogische 

programma. 

 
De kosten voor het overblijven op vaste dagen bedragen vanaf 28-01-2019 per kind voor één dag per 

week € 43,00, voor twee dagen per week € 86,00, voor drie dagen per week € 129,00 en voor vier 

dagen per week € 172,00. Behalve overblijven op vaste dagen is het ook mogelijk om incidenteel over 

te blijven door middel van een strippenkaart; deze kost € 27,00 voor tien keer en is zowel verkrijgbaar 

aan de Larikslaan (Yvonne, Marie-Louise, Angélique) als aan de Schoolstraat (Fred/Michelle). Voor onze 

locatie aan de Wilgenlei kunt u het bedrag gepast in een envelop bij de leerkracht afgeven. 

 
Belangrijk: de betalingen voor de TSO dienen overgemaakt te worden op rekeningnummer: 

NL 30 INGB 0654 0841 57 t.n.v. RVKO 39 Fatima overblijf (factuur volgt). Om organisatorische 

redenen zijn er vaste momenten in het schooljaar waarop het abonnement kan worden gestart of 

opgezegd; voor dit schooljaar kan dit nog in de week van 15-04-2019. 

 

Op bijgaand formulier kunt u uw kind(eren) opgeven voor het overblijven. Levert u het ingevulde 

formulier alstublieft uiterlijk vrijdag 1 februari in bij de leerkracht van de groep van uw oudste kind. 

Nadat u het formulier volledig hebt ingevuld en ingeleverd, ontvangt u na enkele weken de rekening 

voor de overblijfkosten. 

 

De Mundo-coördinatoren zijn het aanspreekpunt met betrekking tot het overblijven. Indien u vragen 

hebt, kunt u deze mailen naar tso-fatimaschool@kinderopvangmundo.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

Kinderopvang Mundo 

 

Rachèl Bekker 

Coördinator TSO Fatimaschool (tel. 06-19933109) 

https://www.kinderopvangmundo.nl/
https://vreedzaam.net/


Inschrijfformulier TSO 2018-2019 (periode 3 en 4) 
 
Ondergetekende: 
 
Naam (uw eigen naam): ............................................................................................................................... 
 
Adres: ………………………................................................................................................................................... 
 
Postcode en plaats: ..……………..…………………………………………………………………..………..…………………………………. 
 
Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
 
E-mailadres: ……………………………………………………………………………………………………..………………….…………………. 
 
Ouder/verzorger van (naam kind(eren): ........................................................................................ 
 
....................................................……………………………………………….………………………..…………………………………… 
 
uit de groep(en): .............. /................ /............... /…………. verklaart hierbij dat zijn/haar kind(eren) 
tijdens schooljaar 2018-2019 vaste overblijver(s) zal/zullen zijn en wel op de volgende dagen: 
 
O maandag  O dinsdag  O donderdag   O vrijdag 
 
Wij betalen op de volgende wijze: 
 
O het totale bedrag in één keer t.w. voor 01-03-2019 
O het totale bedrag in 2 termijnen, t.w. voor 01-03-2019 en 01-06-2019  
O           het totale bedrag in 5 termijnen, t.w. voor 01-03-2019, 01-04-2019, 01-05-2019, 01-06-2019 

en 01-07-2019 
 
Kiest u voor meerdere termijnen, dan verzoeken wij u hier zelf een automatische, periodieke 
overschrijving voor aan te maken. 
 
Ondergetekende(n) is/zijn tussen de middag bereikbaar op de volgende telefoonnummers: 
 
Privé/werk: ......................................................... Privé/werk: ...................................................................... 

 

 
Aanmelding medewerker TSO 
 
Hebt u tijd en vindt u het leuk om tijdens het overblijven te helpen, dan kunt u dit hier aangeven. 
Er staat een vrijwilligersvergoeding tegenover. 
 
O nee 
O ja:  O  vaste overblijfouder O  incidentele overblijfouder 
 
Liefst op de volgende dagen: 
O maandag  O dinsdag  O donderdag  O vrijdag 
 
 
Datum: ...............................................  Handtekening: …………..................................................... 


