Beste ouders/verzorgers,
Middels deze brief willen wij u informatie verstrekken over de Tussen schools opvang (TSO) op De
Doornick.
Als uw kind voor het eerst gaat overblijven , is het misschien leuk om een keertje een kijkje te komen
nemen. Dit is ook fijn voor Uw kind(eren) en zo weten wij ook welke ouder(s) er bij welk kind hoort.
In het overblijflokaal ligt een agenda om Uw kind(eren) in te kunnen schrijven.
Wij vragen u dit minimaal 2 dagen van te voren te doen, zodat wij rekening kunnen houden met het
aantal in te zetten overblijfkrachten.
Als uw kind(eren) bijvoorbeeld door ziekte of vakantie niet kunnen overblijven, wilt u dit dan aan ons
of aan de leerkracht van uw kind(eren) doorgeven?
Bij geen afmelding moeten wij helaas de kosten voor het vermeende overblijf toch in rekening
brengen.
Om meerdere redenen werken wij per 1 januari 2014 alleen nog maar met een strippenkaart.
Deze 10 strippenkaart kost € 15.00.
Als er nog 1 of 2 strippen over zijn, wordt er een briefje meegegeven voor een nieuwe kaart.
Het zou fijn zijn als U deze nieuwe kaart dan ook zo snel mogelijk aan wilt schaffen, dit werkt het
prettigst voor iedereen. De geldigheidsduur van de strippenkaart is van groep 1 tot en met groep 8.
Aan het einde van de schoolperiode, of bij verhuizing, worden de niet gebruikte strippen weer aan U
terugbetaald.
Als U geld meegeeft, doe dat dan in een envelop met de naam erop.
Geef het geld aan een van de overblijfkrachten, of aan de leerkracht van uw kind.
Leg geen geld in het overblijflokaal neer, hier is namelijk geen toezicht!!!!!
Doet U dit toch, dan is dat geheel op eigen risico!!!
Hierbij geven wij aan alle kinderen een nieuw aanmeldingsformulier mee, zodat onze administratie
weer compleet is.
Zou U zo vriendelijk willen zijn om deze ingevuld weer mee te geven.
Zijn er nog vragen, dan horen wij dat graag van U.
Vriendelijke Groet,
team TSO De Doornick.
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