Datum
Juli 2020

Onderwerp
Overblijven - schooljaar 2020-2021

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, rauwkost en iets te drinken. Na
de lunch kunnen de kinderen lekker buitenspelen. Tijdens het overblijven is er continue begeleiding en
toezicht. Bij de groepen 5 tot en met 8 zal ook een leerkracht toezicht houden tijdens het buitenspelen.
Jaarlijks volgen de TSO-medewerkers een cursus in het kader van deskundigheidsbevordering.
De kosten voor het overblijven op vaste dagen bedragen per kind voor een dag per week € 86,00, voor
twee dagen per week € 172,00, voor drie dagen per week € 258,00 en voor vier dagen per week € 344,00.
Wanneer u het bedrag in tien keer betaalt, wordt er een bedrag van € 1,00 extra per afschrijving in
rekening gebracht. U ontvangt na inlevering van het onderstaande formulier een factuur via e-mail.
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 verkrijgbaar bij de receptie aan de Larikslaan 190.
Belangrijk
Er zijn drie momenten in het schooljaar waarop het abonnement kan worden gestart, gewijzigd of
opgezegd: in de week van 16-11-2020, van 08-02-2021 en van 26-04-2021.
Op bijgevoegd formulier kunt u uw kind(eren) opgeven voor het overblijven. Wij vragen u het ingevulde
formulier uiterlijk vrijdag 10 juli bij de leerkracht van de groep van uw oudste kind in te leveren.
Indien u vragen hebt, kunt u deze mailen naar tso-fatimaschool@kinderopvangmundo.nl.
Met vriendelijke groet,
Kinderopvang Mundo
Hafize Yilmaz
Coördinator TSO Fatimaschool

INSCHRIJFFORMULIER TSO 2020-2021
Ondergetekende:
Naam (uw eigen naam): ...................................................................................................................................
Adres: ………………………………...............................................................................................................................
Postcode en plaats: ………………………….………………………………………………………………..……………………………………….
Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mailadres: …………………………………………………………………………………………………………………………….………………….
Ouder/verzorger van (naam kind(eren): ............………………………………….….……………………..…………..………………
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
uit de groep(en): .............. /................ /............... /…………. (vul de groep in voor het nieuwe schooljaar!)
verklaart hierbij dat zijn/haar kind(eren) tijdens schooljaar 2020-2021 vaste overblijver(s) zal/zullen zijn en
wel op de volgende dagen:
□
maandag
□
dinsdag
□
donderdag
□
vrijdag
Wij betalen op de volgende wijze:
□
het totale bedrag in één keer
□
het totale bedrag in 10 termijnen (per termijn € 1,00 extra)
Ondergetekende(n) is/zijn tussen de middag bereikbaar op de volgende telefoonnummers:
1.

privé .............................................................. werk..................................................

2.

privé .............................................................. werk..................................................

Datum: ............................................................................. Handtekening: ……………....................................

Levert u dit formulier uiterlijk vrijdag 10 juli 2020 in bij de leerkracht van uw (oudste) kind.

