*** Bewaarexemplaar ***
2019 - 2020
Aan- en afmelden:
U kunt uw kind aan-en afmelden bij de TSO-coördinator van uw locatie:
Per mail
: Dit kan tot 08.30 uur voor de desbetreffende schooldag.
U ontvangt een reactie/leesbevestiging.
Telefonisch
: Dit kan iedere TSO-dag tussen 08.30 uur en 09.00 uur.
Wanneer u een sms stuurt, ontvangt u geen reactie/leesbevestiging.
De voicemail is buiten werking en wordt niet afgeluisterd.
What’s app
: Dit is alleen mogelijk voor de locatie Schelfhorst.
Dit kan iedere dag en als leesbevestiging ziet u de blauwe vinkjes.
Locatie Meteoorlaan:
Emailadres:

Nelia van Donk
tel.nr. 06- 813 66 993
overblijfdemare2@scopescholen.nl

Locatie Schelfhorst:
Emailadres:

Daphne Schreuder
overblijfdemare@scopescholen.nl

tel.nr. 06- 813 66 991

Wilt u het volgende duidelijk vermelden bij het aanmelden per mail (dit is erg belangrijk):
> De voornaam en achternaam en de groep van uw kind(eren).
Bij afwezigheid (bijv. ziek of vakantie) dienen ouder/verzorger van overblijvende leerlingen, hun
kind(eren) dagelijks af te melden bij de TSO-coördinator.
Boeteregeling:
Wanneer een kind te laat aan- of afgemeld wordt, wordt een boete in rekening gebracht.
* te laat aanmelden € 3,50 (€ 2,00 voor de TSO + € 1,50 boete)
* te laat afmelden € 2,50 (€ 2,00 voor de TSO + € 0,50 boete)
Betaling en kosten:
5 keer per jaar ontvangt u een factuur over de afgelopen periode. U dient uw factuur binnen 14 dagen
te betalen. Het rekeningnummer is: IBAN: NL22ABNA048.07.70.964.
De kosten zijn: € 2,00 per keer per kind.
De factuurdata zijn:

week 44 van 2019, week 2, week 11, week 22 en week 29 van 2020

Over eventuele tussentijdse prijsverhogingen wordt u via de nieuwsbrief van school geïnformeerd.
Eten en drinken:
Geef uw kind(eren) een broodtrommel en beker voorzien van hun naam mee!
Geef geen snoep, chocolade, chips, toetjes of koolzuurhoudende drankjes mee.
Aan het einde van de TSO wordt er een koekje of een stukje fruit uitgedeeld.
Gebruik medicijnen:
Gebruik van medicijnen zonder hiervan melding gemaakt te hebben bij de TSO-coördinator wordt niet
toegestaan. Ook dient u een ondertekende medicijnverklaring af te geven. Gebruik van paracetamol is
alleen mogelijk wanneer u de TSO-coördinator per mail op de hoogte brengt en een ondertekend
briefje afgeeft aan de leerkracht.
Met vriendelijke groeten,
De TSO-coördinatoren van pcb De Mare
Nelia van Donk, TSO-coördinator pcb De Mare, locatie Meteoorlaan en
Daphne Schreuder, TSO-coördinator pcb De Mare, locatie Schelfhorst

