Overblijven op
De Branding

Wat verw achten we van u?

Informatiefolder voor ouders

Kosten



Dat u zorgt voor een volledig
ingevuld aanmeldformulier.

Voor de vaste overblijvers zijn de
kosten als volgt:



Dat u zorgt voor een
verantwoorde lunch.



Dat u de beker en het bakje
voorziet van naam.

€160
€120
€80
€40



Dat de ‘overblijfknijper’,
waarmee u de aanwezigheid
aan kunt geven van uw kind
uit groep 1 of 2, wordt
opgehangen.



Dat u tijdig uw kind afmeldt bij
afwezigheid.



Dat u een strip meegeeft bij
incidenteel overblijven.



Dat u contact opneemt met
de overblijfcoördinator als u
vragen of opmerkingen heeft.



Dat u zich houdt aan de
afspraken van de TSO.



Dat uw kind op de hoogte is
van de afspraken.

4 dagen per week
3 dagen per week
2 dagen per week
1 dag per week

Een strippenkaart kost €12,50.
Dit is voor vijf keer overblijven.
De strippenkaart is niet
persoonsgebonden. Deze kan op
vrijdag tussen 8.30 – 9.00 uur in
de aula bij de coördinator worden
gekocht. Op andere momenten
bij de directeur.

MR
Het uitgebreide reglement voor
het overblijven wordt jaarlijks aan
de MR voorgelegd en is op te
vragen bij de directeur.
PCB De Branding
Zuidsingel 32
8255 CH Swifterbant
0321-321437
www.pcbdebranding.nl
overblijvendebranding@gmail.com

OVERBLIJVEN OP
DE BRANDING

WAT KUNT U VAN ONS
VERWACHTEN?

Door middel van deze folder willen
wij u informatie geven over de
Tussenschoolse Opvang (TSO) op
basisschool De Branding.

De TSO streeft ernaar om een opvang te zijn
waar kinderen een prettige, veilige en
verantwoorde middagpauze hebben, volgens
de regelmaat, regels en structuur van de
school. Er wordt met de kinderen gebeden
voor het eten.

De folder is niet volledig, maar biedt
een globaal overzicht van de manier
waarop de TSO op onze school is
georganiseerd.
Indien u meer informatie wenst, kunt
u zich wenden tot de coördinator
TSO, Brigitte.

Er is aandacht voor de sociale vaardigheden
van de kinderen. De TSO biedt de leerlingen
voldoende ontspanningsmogelijkheden,
waardoor de kinderen in staat zijn de leertijd
na de middagpauze zo optimaal mogelijk in
te vullen.
Bij de TSO zijn de kinderen in goede handen,
is er voldoende persoonlijke aandacht en
zorg en wordt er rekening gehouden met de
persoonlijke omstandigheden.

DAGELIJKSE GANG VAN
ZAKEN
Om 12.00 uur gaan alle overblijfkinderen
eerst naar de eigen overblijfruimte. Daar
worden ze opgevangen door de
overblijfkrachten. De kinderen van groep
1 t/m 4 gaan vervolgens de handen
wassen, met elkaar bidden en eten. Na
het eten wordt er buiten of binnen
gespeeld. Zowel buiten als binnen is
een overblijfkracht aanwezig.
De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan
allemaal eerst naar buiten om tot 12.15
uur te spelen. Daarna worden de
kinderen gestimuleerd de handen te
wassen, wordt er gebeden, waarna de
kinderen gaan eten. Na het eten hebben
de kinderen de keus om buiten te spelen
of binnen te blijven. De overblijfkrachten
houden zowel buiten als binnen toezicht.

Voor nadere informatie over het
overblijven kunt u terecht bij Brigitte
of kijken op de website van de school
www.pcbdebranding.nl

