Regels voor de TSO
We gaan respectvol met elkaar om en
ook met de spullen die we gebruiken
De kinderen nemen hun eigen boterham
en drinken mee. Het wordt op prijs gesteld als de ouders rekening houden met
gezond eten.
Eten en drinken dat niet op is, wordt
mee teruggegeven, zo weet u hoeveel
uw kind heeft gegeten.
Voor het eten, wassen de kinderen hun
handen.
We eten gezamenlijk en rustig. De maaltijd duurt ongeveer 15 minuten. We blijven zolang ook samen aan tafel zitten.
De overblijfkracht geeft aan wanneer de
kinderen van tafel mogen.
Als iedereen klaar is, gaan we naar buiten en worden er activiteiten gedaan als
kinderen dat willen. Alleen bij heel slecht
weer spelen we binnen. Waarbij we gebruik maken van de speel(gym)zaal
We verlaten het schoolterrein alleen onder begeleiding.
Als een kind zich niet aan de afspraken
houdt, wordt hij / zij daar op aangesproken. Als na herhaaldelijke waarschuwingen geen verandering van het gedrag
volgt, dan bespreekt de medewerker dit
met de ouders en de leerkracht. In overleg met elkaar maken we afspraken gemaakt over de benadering en de aanpak
van uw kind.

Organisatie
De TSO wordt georganiseerd door Kinderopvang ‘t
Nest, onder verantwoordelijkheid van de directeur van
de Basisschool
Basisschool de Wouter heeft gekozen voor een TSO
model waarbij de kinderen begeleidt worden door enthousiaste vrijwilligers. De coördinatie en aansturing
van de TSO wordt verzorgd door een pedagogisch
medewerker.
Heeft u vragen of opmerkingen voor de organisatie?
U kunt ons bereiken via
tsodewouter@dewouter.nl of 077-4641918.

Overblijfdagen en tijden
We bieden Tussenschoolse Opvang op maandag,
dinsdag en donderdag , uitgezonderd vakantieweken,
studie- en feestdagen. U kunt uw kind aanmelden voor
vaste dagen of voor incidentele deelname.
Inschrijving
Via een inschrijfformulier kunt u kinderen aanmelden
voor de TSO.
Deze formulieren kunt u ophalen op school of
downloaden van de website van de school.
www.dewouter.nl
Is uw kind ingeschreven dan kunt u incidenteel of vast
gebruik maken van de TSO.
Incidenteel aanmelden
Uw kinderen komen incidenteel. De kinderen kunnen
per keer aangemeld worden. Graag indien mogelijk 2
dagen van te voren aanmelden, zodat we het rooster
goed kunnen maken.
Vaste deelname
Uw kinderen komen altijd op delfde dag(en). Zijn kinderen afwezig maar niet afgemeld, dan zorgt dat voor
verwarring. Het is daarom belangrijk dat uw kind goed
wordt afgemeld als het een keertje niet komt Aub niet
via leerkracht, broertjes of zusjes etc. Komt uw kind
een keertje niet? Graag afmelden via e-mail
tso@dewouter.nl voor 8.30 van dezelfde dag anders is
het rooster al definitief en moeten wij de kosten van
het overblijven toch bij u in rekening brengen.
Medicijnen/bijzonderheden
Graag zijn we op de hoogte rondom de bijzonderheden van uw kind .Ook over het gebruik van medicatie
zijn we graag op de hoogte. U kunt dit invullen op het
inschrijfformulier en dit bespreken met een medewerker. Bij gebruik van medicatie wordt een medicatieformulier ingevuld.
Koelkast
Wij hebben de beschikking over een koelkast, hierin
kunnen de kinderen, bij aanvang van de school, hun
eten/drinken inleggen. Het is heel belangrijk dat de
spullen goed voorzien zijn van naam

Hoe werken we?
Bij aanvang van de middagpauze komen de kinderen
uit de bovenbouw zelf naar de overblijfruimte. De
kinderen van groep 1 –2 worden door een overblijfkracht opgehaald.
Om 12.45 uur worden de kinderen overgedragen aan
een leerkracht die verantwoordelijk is voor de kinderen tot ze naar hun eigen klaslokaal gaan.
Naast het samen eten, vullen we de overblijftijd met
gezellige activiteiten en buitenspelen.
Vragen of opmerkingen? U kunt de overblijfkrachten
bereiken op de schooldagen tussen 12.00 en 12.45
uur of via de mail.
Overblijfkosten
Het overblijven kost € 2.50 per keer.
U ontvangt na afloop van elke maand via email een
factuur met daarop het aantal overblijf momenten
van uw kind(eren).
Wij vragen u om het bedrag in diezelfde maand aan
ons over te maken.

Overblijfkrachten:
Pasthoen Meidanwal, Marike v/d Hulst, Lily Wijnhoven
Coördinatie:
Annemie Lucassen
Administratie:
Mischa Vissers
Aan- of afmelden via email:
tsodewouter@dewouter.nl

Formulieren afhalen op school of downloaden via
www.dewouter.nl

