Beste ouders/ verzorgers.
Informatie over de tussenschoolse opvang van basisschool Munstergeleen.
Wie zijn wij:
Wij zijn een groep enthousiaste vrijwilligers, die van 12.00-12.45u de TSO vezorgen.
Hiervoor hebben wij een stichting opgericht genaamd "Stichting TSO Munstergeleen"
KvK-nummer 60593873, adres Burg.Smeetsstraat 3, 6151GM Munstergeleen.
E-mailadres: tso.munstergeleen@kindante.nl . Tel: 06 - 37 17 95 71
Elke overblijfdag is een aantal van deze mensen aanwezig om op een verantwoorde
manier een goede invulling te geven aan het overblijven. Naast aandacht en tijd om
samen te eten, hechten we ook veel waarde aan samen spelen.
Wat betreft omgangsvormen volgen wij het programma van de school.
Structureel of incidenteel gebruik TSO:
U kunt structureel of incidenteel gebruik maken van de TSO.
Hiervoor vult U als ouder/verzorger elk jaar een aanmeldingsformulier in.
Aanmelden en afmelden:
Bij incidenteel gebruik van de TSO meldt de ouder /verzorger de leerling aan via mail
of sms. Als de leerling aangemeld is, of structureel gebruik maakt van de TSO, maar
hij/zij is ziek of kan om een andere reden niet komen, vergeet hem/haar dan niet
af te melden. Ook dit doet u via mail of sms.
Prijs TSO:
Bij een contract voor structurele afname betaalt u een vast bedrag per maand. Dit bedrag
wordt vastgesteld aan de hand van de prijs per opvangmoment en het gemiddelde van het
aantal keren dat gebruik gemaakt gaat worden van de TSO gedeeld door 10 maanden. In de
maanden juli en augustus wordt er geen geld van Uw rekening afgeschreven.
De prijs bij structurele afname is € 1,50 per opvangmoment, de prijs bij incidentele
afname is € 2,00 per opvangmoment.
Wijzigingen:
Geef wijzigingen altijd door, zodat onze gegevens up-to-date blijven. Wij vragen sowieso
elk jaar om een nieuw contract in te vullen zodat wij altijd de juiste gegevens hebben.
Wij hopen u hiermee voldoende geinformeerd te hebben.
Mocht u nog vragen hebben kom dan gerust even langs, of bel ons op maandag, dinsdag,
donderdag of vrijdag van 11.15-13.15u, dit kan alleen op schooldagen niet tijdens vakanties.
U kunt ook altijd een mail sturen naar: tso.munstergeleen@kindante.nl , met Uw vragen.
Met vriendelijke groet,
Vrijwilligers TSO-team Basisschool Munstergeleen

