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Tussenschoolse opvang op basisschool St. Willibrordus. 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Ook komend schooljaar kan uw kind weer gebruik maken van de tussenschoolse opvang  
(“het overblijven”). De hieraan verbonden kosten zijn met abonnement € 1,50 per 
keer en met strippenkaart € 2,-- per keer. 
 
Wanneer uw kind iedere dag gebruik maakt van de tussenschoolse opvang dan zijn de 
kosten € 240,-- voor het hele schooljaar. U kunt dit bedrag in maximaal 4 termijnen 
overmaken op onderstaand bankrekeningnummer. 
 
Analoog hieraan:  
Wanneer uw kind 3 keer per week gebruik maakt van de tussenschoolse opvang betaalt u  
€ 180,-- voor het hele schooljaar. U kunt dit bedrag in maximaal 3 termijnen overmaken op 
onderstaand bankrekeningnummer. 
 
Wanneer uw kind 2 keer per week gebruik maakt van de tussenschoolse opvang dan zijn de 
kosten € 120,-- voor het hele schooljaar. U kunt dit bedrag in maximaal 2 termijnen 
overmaken op onderstaand bankrekeningnummer.  
 
Wanneer u kind 1 keer per week gebruik maakt van de tussenschoolse opvang dan zijn de 
kosten € 60,-- voor het hele schooljaar. Dit bedrag dient in 1 keer overgemaakt te worden 
op onderstaand bankrekeningnummer.   
 
Voor kinderen die incidenteel gebruik maken van de tussenschoolse opvang kunt u een 
strippenkaart kopen voor € 20,00 (= 10 x overblijven). Dit bedrag dient in 1 keer 
overgemaakt te worden op onderstaand bankrekeningnummer.   
 
 

U dient het betreffende bedrag over te maken op bankrekeningnummer 
NL 44 RABO 0150 7011 79  
t.n.v. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst  

 

Onder vermelding van:  
▪ NAAM LEERLING 
▪ GROEP LEERLING 
▪ NAAM VAN DE SCHOOL 
▪ CODE 09KH-85550 

 

N.B. Wij willen u er bij deze op attenderen om het geld voor het overblijven 
uitsluitend over te maken op bovenstaand bankrekeningnummer.  
Voor het overmaken van de ouderbijdrage is er een apart bankrekeningnummer.  

 
 

Met vriendelijke groeten, 
 
Team St. Willibrordus 
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INSCHRIJFFORMULIER TSO ST. WILLIBRORDUS 
 

 

Naam kind:  ..................................................   

 

Uit groep:    ……….  

 

o Abonnement 

o Strippenkaart 

(a.u.b. aankruisen wat van toepassing is) 

 

 

Naam ouder/verzorger:  .............................................................. 

 

Adres:              ............................................................... 

 

Woonplaats:   …………………………………………………………. 

 

Telefoon : .................................... /   mobiel: .......................................... 

 

 

-   Hiermee ga ik akkoord met het overblijfreglement v/d TSO.  

-   Mijn kind gebruikt wel/geen medicijnen tijdens de TSO. 

-       Indien de ja dan gaat de ouder akkoord om een overeenkomst van      

medicijngebruik in te vullen. 

-         Mijn kind drinkt melk/thee. 

 
 

-   Datum: ............................................. 

 

 

-  Handtekening: ............................................... 
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Geachte ouders / verzorgers, 
 
 
Met betrekking tot de tussenschoolse opvang bestaat de mogelijkheid om op basis van een 
abonnement de overblijfbijdrage te voldoen. Wanneer uw kind structureel iedere dag  
(4 x per week) overblijft dan bedragen de kosten € 240,-- per kind op jaarbasis.  
Wanneer uw kind structureel minder overblijft, dan is dat bedrag hieraan gerelateerd. 
 
(Per kind één formulier invullen a.u.b.) 
 
Naam:………………………………………………………..  Groep:…… 
 
Vaste overblijfdagen (aankruisen a.u.b.)   
 
0 maandag    0 dinsdag    0 donderdag   0 vrijdag 
 
Graag het bedrag aangeven en het aantal termijnen waarin u het bedrag wilt voldoen. 
 

Aantal termijnen te voldoen: 
 
0 € 240,-- (voor 4 x per week overblijven)   0 4 x  0 2 x  0 1 x 
 
0 € 180,-- (voor 3 x per week overblijven)    0 3 x  0 2 x  0 1 x 
     
0 € 120,-- (voor 2 x per week overblijven)   0 2 x  0 1 x 
 
0 €  60,--  (voor 1 x per week overblijven)   0 1  
 
0 €  20,--  (strippenkaart voor 10 x overblijven)  0 1  
 
 
De betalingen dienen gestort te worden: 
 
1e  termijn:  Voor 29 oktober 
 
2e  termijn: Voor 29 december 
 
3e  termijn:   Voor 28 februari 
 
4e  termijn:  Voor 28 april 
 
 
 
U kunt het bedrag voldoen op bankrekeningnummer 
NL 44 RABO 0150 7011 79 t.n.v. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst  

 
Onder vermelding van:  

▪ NAAM LEERLING 
▪ GROEP LEERLING 
▪ NAAM VAN DE SCHOOL 
▪ CODE 09KH-85550 
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GROEPSREGELS VOOR KINDEREN  

 

 Als je naar de overblijf komt, zorg je ervoor dat je je jas en je tas bij je hebt.  

 

 We eten gezellig en blijven tijdens het eten aan tafel zitten. 

 

 Niemand vindt het prettig als een ander aan zijn eten komt. Met andermans 

eten haal je dus geen geintjes uit. 

 

 Als je naar het toilet moet, dan vraag je dat even aan een van de 

overblijfouders. In principe gaan we voor of na het eten naar het toilet. 

 

 Om ervoor te zorgen dat het voor iedereen rustig en veilig is, wordt er gewoon 

gelopen in de gang.  

 

 Alle rommel die we maken, ruimen we na afloop van het overblijven op. Als er 

aan je gevraagd wordt even te helpen, dan doe je dat natuurlijk. 

 

 Wees voorzichtig met de speelmateriaal van elkaar en van de overblijfgroep, 

dan hebben we er met z’n allen veel langer plezier van. 

 

 Ruziemaken of vechten kun je voorkomen door de leiding te vragen om te 

helpen bij de oplossing van de problemen. Wij rekenen erop dat je dat ook doet  

 

 Jij vindt het vast niet leuk om een grote mond te krijgen. De overblijfouders 

vinden dat ook niet prettig. Je gedraagt je dus beleefd en respectvol naar 

overblijfmoeders en kinderen zoals je thuis en in de klas doet. 
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OVERBLIJFREGLEMENT TSO ST. WILLIBRORDUS 

 
Het overblijven op school is mogelijk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 
De overblijf is bedoelt voor kinderen die niet de mogelijkheid hebben om thuis te 
kunnen gaan eten. 
    

 Uw kind moet aangemeld zijn via het inschrijfformulier. 
 

 Om 11.45 uur gaan alle kinderen van groep 3 t/m 8 met de leerkracht mee 
naar buiten. De overblijvers worden door de leidsters opgevangen. Groep  
6 t/m 8 meldt zich bij de hoofdingang en als alle kinderen er zijn gaan we 

gezamenlijk naar binnen. Na  20 min. gaan de groepen 3 t/m 5 eten. 

 

 Groep 1 en 2 wordt door de overblijfmoeders bij de klas opgehaald                         

 Groep 1/2 zit in een aparte ruimte en gaat om  12.30 uur naar buiten. 

 

 Tijdens het eten dragen de kinderen geen petten en mutsen. 
 

 Wij raden u aan om drinken in een plastic beker mee te geven; dus geen 
blikjes of pakjes drinken. Dit is beter voor het milieu! Gelieve geen snoep 

        mee te geven, maar liever een stuk fruit. 
 

 Als iedereen zit, maken wij een kruisje en zijn even stil voor diegene die 
willen bidden. Daarna wordt er thee, water of melk geschonken. 

 

 Om 12.45 uur wordt de pleinwacht door de leerkracht overgenomen. 
 

 Voor het gebruik van mobiele telefoons, mp-3 spelers e.d. wordt het protocol 
van school gehandhaafd. Deze worden op school dus niet gebruikt. 

 
- Kinderen met een abonnement, die niet op de afgesproken dagen gebruik 

maken van de overblijf dienen afgemeld te worden door de ouders en/of 
verzorgers. Dit kan zowel schriftelijk als telefonisch. 

 

 Wij verwachten dat uw kind zich ordelijk gedraagt tijdens de overblijf. Indien 
dit niet zo is, krijgt hij/zij één waarschuwing en wordt u hierover ingelicht. Bij 
een tweede waarschuwing zal uw kind voor bepaalde tijd niet welkom zijn bij 
het overblijven. 

 

 Mochten er wat uw kind betreft bepaalde bijzonderheden zijn, waarvan u het 
belangrijk vindt dat de overblijfkrachten in kennis gesteld worden, dan kunt u 
contact opnemen met de overblijfcoördinator mw. H. Cohen. U kunt haar 
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tussen 11.30 en 12.45 uur op school bereiken op maandag tot en met 
donderdag  


