Overblijfgids
Om te bewaren
- SCHOOLJAAR 2016/2017 Tso Provincieroute
(wordt eenmalig verstrekt aan het begin van elk schooljaar en/of gebruik van tso)

Tussenschoolse opvang
Dit is de overblijfgids van Doomijn Provincieroute met informatie over het overblijven bij O.B.S. De Octopus. Hier vind je hoe je
kinderen kunt aanmelden voor de tussenschoolse opvang (tso), hoe de betaling wordt geregeld, wat de regels en afspraken zijn en
meer! Ben je al bekend met de tso? Blader toch even door en bewaar de gids goed. Misschien komt hij nog eens van pas. Mochten er
bijzonderheden zijn met betrekking tot het overblijven, dan laten wij dat weten via de gele info (digitaal en maandelijks verstrekt door
O.B.S. De Octopus).

Aanmelden
Op school zijn er twee mogelijkheden om jouw zoon/dochter aan te melden voor de tso. Dit is afhankelijk van de vorm:
Structureel overblijven - Komt jouw kind op vaste dagen? Dan kan aanmelden via afdeling klantadvies van Doomijn of vul een intern
formulier in.
Incidenteel overblijven – Voor kinderen die af en toe overblijven is er een formulier bij de keukens van school.

Betalen
O o k vo o r h et b etale n van
d e ts o b i e dt D o o m ij n e e n
paar m o g e lij kh e d e n.

locatie

Contract

 et een tso-contract betaal je maandelijks een vast bedrag.
M
Dit is afhankelijk van hoeveel opvang je gebruikt. Erg handig
als kinderen regelmatig overblijven.

D e s c h o o l h e e ft g e z o rg d
vo o r ove rb lij flo kale n waar
d e ki nd e re n kunne n ete n.

Strippenkaart	

Je kunt ook kiezen voor het aanschaffen van een strippenkaart door middel van het invullen van een eenmalige machtiging. Deze strippenkaart heeft 10 strippen voor € 32,40.
Deze strippenkaart blijft een heel schooljaar geldig + 4
weken in het nieuwe schooljaar. De kaarten blijven in het
bezit van de tso en bij gebruik wordt er 1 strip in mindering
gebracht. Als de strippen bijna op zijn, krijgt jouw kind automatisch een nieuwe machtigingsformulier mee naar huis.
Zodra je nog 1 of minder strippen overhebt, krijgt je kind
een gekleurd briefje mee met het verzoek om een nieuwe
strippenkaart aan te schaffen. Je krijgt een kopie van de volle
strippenkaart via het broodbakje van jouw zoon/dochter.

Tijdens het eten zijn de kinderen in 3 groepen verdeeld.
• De groepen 1 en 2 eten in hun eigen lokaal
• De groepen 3 en 4 eten samen in een door school aangegeven lokaal. Zij komen zelf naar het overblijflokaal.
• De groepen 5 t/m 8 eten samen. Zij komen ook zelf
naar het overblijflokaal.

Calamiteitenopvang

Overblijven zonder strippenkaart of contract kost € 3,65
Het is verstandig om zelf ook bij te houden wanneer jouw
kind overblijft en wanneer er is betaald. Zo kunnen we samen
vergissingen voorkomen.

regels en richtlijnen
• Wij eten samen de boterhammen die we hebben meegenomen
• Wij eten in ieder geval 1 boterham
• Wij drinken 1 beker of pakje dat we hebben meegenomen
• Wij blijven zitten tot iedereen klaar is met eten
• Wij gaan leuk met elkaar om. Dus niet pesten, schelden of
elkaar pijn doen

• Wij mogen 1 snoepje meekrijgen van thuis voor het overblijven
•W
 e gaan eerst naar de wc en wassen onze handen voor het
betreden van het overblijflokaal
• We praten met een rustige toon tijdens het eten

Let op: Geef niet te veel brood mee. Hetzelfde wat jouw kind thuis eet en drinkt is voldoende. Wij gooien geen brood in de afvalbak,
maar geven het overgebleven brood mee terug naar huis.

Buitenspelen
Na het eten gaan we met z’n allen lekker buitenspelen, mits het weer dit toelaat. Er kan gespeeld worden met speelgoed van Doomijn, te denken aan: voet- en basketballen, hockeysticks, springtouwen e.d. Bij slecht weer blijven we binnen. Dan vermaken we ons
met spelletjes, tekenen, kleuren, tv kijken of boekjes lezen.
Voor het buitenspelen gelden dezelfde regels als op school tijdens de pauzes. Alle groepen verzamelen zich rond 12.45 uur op de
schoolpleinen. Rond 12.50 uur brengen wij de kinderen naar hun lokalen, waar de kinderen weer worden overgedragen aan hun
eigen leerkracht.
Wij spreken met de kinderen af dat ze zich aan deze regels houden. Als een kind na meerdere keren waarschuwen nog niet aan de
regels houdt, stellen wij de ouder(s)/verzorger(s) hiervan op de hoogte.

Afmelden

Afmelden voor tso kan met het formulier voor incidenteel overblijven of telefonisch bij de medewerker tso. Dit voorkomt dat de
vrijwilligers onnodig zorgen maken en moeten zoeken naar een kind dat er niet is. Mondeling afzeggen door de kinderen zelf is niet
mogelijk. Vergeten af te melden? Helaas worden dan de kosten van het overblijven wel in rekening gebracht.

overige informatie
• Doomijn streeft ernaar om 1 vrijwilligster 10 kinderen
te begeleiden bij de tso. Bij de oudere kinderen is dat 1
op 15 kinderen.
• De kinderen van groep 1, 1/2 en 2 kunnen hun eten en
drinken in de kratten plaatsen bij de ingang van hun
eigen lokaal tot 8.30 uur. Wij zetten het dan in de koelkast. De kinderen of ouders van groep 3 t/m 8 mogen
zelf hun eten en drinken in de koelkast zetten.
• Het is handig als broodtrommels en drinkbekers voorzien zijn van een sticker met naam en eventueel groep.
• Graag ontvangen wij voorafgaand aan het gebruik van
de tso eventuele instructies m.b.t. medicijngebruik,
allergieën en/of oogpleisters. Kinderen weten vaak niet
wanneer iets ingenomen moet worden of bv. bij oogpleister wanneer het er afgehaald mag worden.
• Eventuele wijzigingen kun je schriftelijk doorgeven.

tot slot
Ni euwe vrijwi lli g e rs z ij n m e e r dan we lko m
e n o o k re s e rvevrijwi lli g e rs kunne n wij g o e d g e b rui ke n.
H i e rvo o r kun j e c o ntac t o pne m e n via o nd e rstaand e g e g eve ns .
O o k vo o r vrag e n o f o pm e rki ng e n kun j e g e rust b e lle n !
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