INSCHRIJFFORMULIER overblijven de Cramignon
schooljaar 2019 / 2020
Hierbij meld ik mijn kind(eren)aan om gebruik te maken van de overblijfvoorziening (TSO) op
de Cramignon.
Naam kind(eren)
1.________________________________________________________________________________groep______________
2.________________________________________________________________________________groep______________
3.________________________________________________________________________________groep_______________
4.________________________________________________________________________________groep_______________
Ik geef mijn kind(eren) voor de volgende dagen op;
О

1 dag in de week; welke dag ______________________________________________________________

О

2 dagen in de week; welke dagen___________________________________________________________________

О

3 dagen in de week; welke dagen__________________________________________________________________

О

4 dagen in de week

O

Ik koop een strippenkaart á 15,00 euro voor 10 X overblijven op willekeurige dagen

S.V.P voorkeur aangeven
Voor de kinderen in de groepen 1, 2 , 3 en 4 zijn er maar 3 dagen (maandag, dinsdag en
donderdag) om gebruik te maken van de overblijf voorziening.
Indien uw kind niet iedere week maar b.v. om de week een of meerdere dagen vast wil
overblijven kan dat natuurlijk ook. Geef dan even aan of het een EVEN WEEK of een ON EVEN
WEEK IS.
Het overblijven kost 1,50 euro per keer
Aan de hand van uw aanvraag zal ik u een berekening doen toekomen met het bedrag dat voor u
op jaarbasis van toepassing is.

Ik betaal het bedrag (voorkeur aankruisen)
O in één keer (voor 25 september 2019)
O in 2 gelijke termijnen (1e termijn 25 september 2019, 2e termijn 25 januari 2020)
O in 3 gelijke termijnen (1e termijn 25 september 2019, 2e termijn 25 januari 2020,
3e termijn 25 mei 2020)
O in 4 gelijke termijnen (1e termijn 25 september 2019, 2e termijn 25 januari 2020,
3e termijn 25 april 2020, 4e termijn 25 juni 2020)
O In 10 gelijke termijnen te beginnen 25 september 2019 t/m 25 juni 2020
Kinderen die incidenteel (niet op vaste dagen) overblijven, daar koopt u een strippenkaart voor
van € 15,00 daarop kan 10 X worden overgebleven.
De strippenkaart, vooraf betalen, blijft op school en is kind gebonden. U ontvangt bericht nadat
het kind voor de tiende keer is overgebleven opdat u een nieuwe strippenkaart kunt kopen.
Maakt een kind incidenteel gebruik van het overblijven dan verzoek ik u om dit vooraf te
melden. Melden kan bij de leerkracht of bij een van de overblijfouders. Zo weten wij dat uw kind
gebruik maakt van het overblijven en dus aanwezig moet zijn.
Indien een kind niet overblijft op een dag die “vast” is afgesproken dan verzoek ik u om dit te
melden. Melden kan bij de leerkracht of bij een van de overblijfouders.. Blijft een kind dat op
vaste dagen overblijft eens niet over dan zal er geen verrekening plaatsvinden. Wel zal er indien
een kind b.v. door ziekte een langere tijd afwezig is, meer dan een week, een bedrag worden
geretourneerd.
Betalingen gaan via de bank en kunt u doen op rekeningnummer NL21 RABO 01529.64.797
t.n.v. Stichting Kom Leren.
Om een goede planning te kunnen maken vraag ik u, deze brief met opgave vóór 5 juli 2018 bij
de leerkracht af te geven, of anders uiterlijk 1 augustus 2018 per onderstaand “E”mail adres aan
mij te retourneren.

Zijn er nog vragen dan kunt u mij per “E”mail bereiken; TSOdecramignon@hotmail.nl
Of tel. 06 53 212 638

Met vriendelijke groet,
G. Baltussen
Coördinator
TSO de Cramignon

