Tussenschoolse
opvang
Hoe werkt het precies?
De tussenschoolse opvang (TSO) is op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag. Onder begeleiding
eten de kinderen een lunch die ze van thuis
meenemen (broodtrommeltje en drinken). Daarna
is het tijd om te spelen. Elke dag gaan we na het
lunchen met de kinderen buitenspelen. Wanneer
het slecht weer is om buiten te spelen, worden
binnen activiteiten aangeboden.

Waar kan ik mijn kind inschrijven?
U kunt uw kind inschrijven bij SKH via
www.kinderopvang-heerhugowaard.nl/bso/inschrijvenlunchclubtussenschoolse-opvang/
Uw kind mag de TSO bezoeken als hij/zij is ingeschreven
bij Blosse opvang. De inschrijving is voor de gehele basisschoolperiode. Tussentijds kunt u uiteraard opzeggen of
wijzigen, per mail: klantcontact@blosse.nl

Op dinsdag en donderdag wordt onder begeleiding
van Heerhugowaard Sport een half uur bewogen.

Afmelden
Als uw kind op vaste dagen komt, is het belangrijk dat u
uw kind afmeldt als hij/zij een keer niet komt.

Wie begeleidt de kinderen?

Afmelden doet u door te bellen met 06 – 317 84 207 en de
voicemail in te spreken.

De TSO vindt plaats onder begeleiding van
vrijwilligers. Eén persoon begeleidt max
15 kinderen. Naast de vrijwilligers zijn er ook
pedagogisch medewerkers aanwezig. Zij dragen
zorg voor de praktische coördinatie.

Aanmelden
Aanmelden is alleen nodig bij incidentele opvang (een
enkele keer). U schrijft uw kind dan op de lijst bij de
groepsdeur.

Wat zijn de kosten?
Het tarief voor structureel overblijven (d.w.z. iedere week vaste dag/dagen) is € 2,50 per dag. Het maandelijkse
vaste tarief is gebaseerd op 40 schoolweken. U betaalt dus niet voor schoolvakanties en vrije dagen! Een dag dat uw
kind afwezig is, wordt niet gecrediteerd.
U kunt ook kiezen voor incidentele afname. Handig als uw kind maar een enkele keer gebruik maakt van de TSO of
als uw kind(eren) naast zijn/haar vaste dag een keer extra moet overblijven.
De kosten voor een enkele keer zijn € 3,50 per keer.
De facturen ontvangt u per e-mail en het factuurbedrag wordt maandelijks via een automatische incasso
geïncasseerd (bij vaste dagen voorafgaand aan de maand, bij incidentele opvang achteraf).
Vragen?

Wijzigingen kunt u mailen naar
klantcontact@blosse.nl
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De pedagogisch medewerkers zijn de
contactpersonen voor u en naar de
leerkrachten. U kunt de pedagogisch
medewerkers onder de tijd van de TSO
bereiken op 06 – 317 84 207

