Belangrijke informatie voor ieder die na de herfstvakantie gebruik wil maken
van tussenschoolse opvang

Geachte ouders / verzorgers van de Burgermeester Amersfoordtschool,
SKH is gevraagd om de tussenschoolse opvang te gaan verzorgen.
De kinderen blijven eten met hun eigen leerkracht in de klas maar worden daarna door een TSO
begeleider opgehaald om buiten te spelen.
De kinderen spelen in 2 shifts buiten, eerst de groepen 1 t/m 3 en daarna de groepen 4 t/m 8, inclusief
de Leo groep.
Het team van TSO begeleiders zal als pleinwacht een leuke overblijf voor de kinderen verzorgen.
Indien u (incidenteel) gebruik wilt maken van de tso na de herfstvakantie verzoeken wij u zo spoedig
mogelijk in te schrijven. Vanaf 1 oktober 2016 kunt u dit digitaal doen:
https://kinderopvanghaarlemmermeer.flexkids.nl/aanvraag/locatie
De tso vindt plaats op school. Gebruik maken van de tso werkt als volgt:
- U kunt kiezen voor vaste dagen of voor incidentele tso. Het maakt niet uit of uw kind 4x per
week of 4x per jaar overblijft.
- Als uw kind ingeschreven staat, kan hij/zij overblijven. De inschrijving is kosteloos.
- Per keer kost de tussenschoolse opvang € 1,25.
- Wij werken met automatische incasso.
- De incasso is maandelijks en achteraf, aan het begin van de volgende maand.
- De incasso is alleen voor de keren dat uw kind in de afgelopen maand gebruik heeft gemaakt
van de tso.
- Over het geïncasseerde bedrag ontvang u aan het eind van de maand per mail een factuur,
zodat u kunt checken of de juiste dagen zijn afgeschreven.
Alleen als uw kind nooit overblijft is inschrijven niet nodig.
Tevens zijn wij op zoek naar tso begeleiders.
Als tso begeleider:
- Bent u in de schoolweken 1 tot 4 dagen (of incidenteel) beschikbaar tussen 11.45 en 13.15
uur
- Ontvangt u een vrijwilligersvergoeding van € 9,00 per keer
- Betaalt u op de dag dat u bij de tso werkt geen geld voor uw kind(eren)
- Neemt u deel aan overleg en training voor de tussenschoolse opvang
- Bent u op een leuke manier betrokken bij de school!

www.kinderopvanghaarlemmermeer.nl

Er volgt nog een informatieavond over het werken als tso-begeleider. U wordt daar later over
geïnformeerd.
Wilt u zich aanmelden of heeft u nog vragen over de tso? Neem gerust contact op met:
Helouise Vermeulen, tso-coördinator, 06-22885284, h.vermeulen@kinderopvanghaarlemmermeer.nl
We hopen u als klant te mogen begroeten!
Met vriendelijke groet,

Helouise Vermeulen

www.kinderopvanghaarlemmermeer.nl

