4.1 Aanmeldformulier TSO (overblijven) 2018 - 2019
Ondergetekende wil gebruik maken van de overblijfvoorziening volgens onderstaande opgave.
Ondergetekende is op de hoogte van de overblijfregels (z.o.z.) en heeft deze besproken met zijn/haar kind(eren).
Let op! Wij verzoeken u onderstaande tabel in te vullen. Het enige wat u hoeft te doen is:
1
De naam van uw kind of kinderen in te vullen
2
De stamgroep(en) in te vullen
3
Vast overblijven kost € 30,00 per dag per kind voor het gehele schooljaar (sept.-juni). Stroomt uw kind later
in, dan worden de kosten naar rato berekend (€ 3,00 per dag per maand). Vul het juiste bedrag in. Reken uit
wat u moet betalen en maak dit bedrag binnen 1 maand na opgave over.
Invul voorbeeld:
De familie Lijfover, heeft drie kinderen die overblijven. Joop (MB) blijft over op maandag en dinsdag en Marieke (BB)
blijft óók over op de donderdag. Henk (OB) blijft over op maandag en dinsdag beginnend vanaf 10 februari.
VOORBEELD
Voor- + achternaam
Joop Lijfover
Marieke Lijfover
Henk Lijfover
(m.i.v. 10 februari d.w.z. 5
maanden à € 3,00: febr t/m
juni)

stamgroep
Mussen
Herten
Vlinders

maandag

dinsdag

donderdag

vrijdag

€
30,00
30,00
15,00

€
30,00
30,00
15,00

€

€

30,00

Totaal overmaken

Door u in te vullen
Voor- + achternaam

stamgroep

Bedrag
totaal
€
60,00
90,00
30,00

maandag

dinsdag

donderdag

vrijdag

€

€

€

€

Totaal overmaken

€

180,00

Bedrag
Totaal
€

€

U wordt verzocht het totaalbedrag binnen 1 maand na opgave over te maken op rekeningnummer

NL 76 ABNA 055 21 25 229
van de ABN-AMRO bank t.n.v. Ouderraad St. Franciscusschool, o.v.v. TSO + voor- en achternaam kind(eren)
Achternaam:

............................................

Telefoon:

................................................

Invuldatum:

............................................

Handtekening: ................................................

PS. U wordt verzocht dit formulier in te leveren bij de directie of stamgroepleider.
Note: Voor incidenteel overblijven dient u een strippenkaart per kind aan te schaffen. De strippenkaart kost € 15,00
voor 10 keer overblijven. De strippenkaart blijft geldig zolang uw kind op onze school zit en u kunt deze aanschaffen
bij de directie. (kantoor Uilennest bij de BB ingang).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor uw administratie:

Overmaken op NL 76 ABNA 055 21 25 229
€.............................................. (binnen 1 maand na
opgave) t.n.v. Ouderraad St. Franciscus o.v.v. TSO en de naam van uw kind(eren)

TSO-afspraken
TSO aanspreekpunt:

directie

TSO-coördinatoren:

Mirjam Bouw
Linda Nieuwenhuizen

(moeder Amber (Dassen) en Jaimy (Vossen))
(moeder Sky (Fazanten))

Beknopt overzicht van de TSO-afspraken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Wij luisteren goed en volgen de aanwijzingen van de TSO-krachten op
Wij spreken elkaar met respect aan en in ABN. (normaal taalgebruik)
Tijdens het eten zitten wij aan tafel
Na het eten gaan wij eerst plassen, handen wassen en dan naar buiten.
Wij lopen rustig in de school, buiten mogen wij rennen
Zonder toestemming gaan wij het schoolplein niet af
Wij klimmen niet op muurtjes, palen, daken of in bomen
Wij spelen niet in de fietsenstalling of tussen de fietsen
Wij houden van de natuur en doen voorzichtig met ons groen/bosjes
Op het theaterplein is ruimte voor skeelers, skates en steppen
Wij gebruiken het spelmateriaal waar het voor is gemaakt
Wij lopen niet op het zandbaknet
Mobieltjes liggen in onze tas of stamgroep (ook in de pauzes)
Jassen aan of uit: OB wordt door de stamgroepleid(st)ers aangegeven. MB en BB
kiest zelf.
Bij slecht weer bepaalt de dagcoördinator samen met de directie of er buiten
gespeeld kan worden. Om 12.45 uur gaat iedereen liefst wel even een frisse neus
halen.
Vóór 12.45 uur ruimen wij gezamenlijk op. (vanaf 12.45 uur is het plein ook weer
toegankelijk voor niet TSO kinderen en ouders/verzorgers)

Voetbalkooi: maandag: BB, dinsdag MB, donderdag hockey BB en gr.5, vrijdag BB. Wij
spelen met twee teams van maximaal 7 speelsters/spelers in de kooi. Overige spelers
wachten buiten de kooi bij de ingang en worden ingedraaid (spelers regelen dit onderling: om
de ongeveer 1 à 2 minuten 1 erin en 1 eruit per team)
Wij:
- betrekken anderen bij ons spel, je speelt samen in een team
- hanteren de standaard en veilige voetbal-/hockeyregels (note bij hockey: alleen
pushen/niet slaan)
- de keeper gooit de bal uit (voetbal, hockey geen keepers)
- een doelpunt scoren kan alleen vanaf de helft van de tegenpartij
- nemen een vrije trap vanaf onze eigen helft en mogen direct scoren(voetbal)
- passen ons spel aan, aan de grootte van het veld en onze tegenstanders
- spelen samen met de bal/sticks van school/TSO
Techniek is de basis, tactiek is weten wat je doet!
Veel plezier ☺
(Note: Als de BB voetbalt, heeft de MB het basketbalveld en omgekeerd. De onderbouw
gebruikt het voetbalveld tijdens het buitenspelen)

