September 2018
Geachte ouders/verzorgers,
Tijdens de middagpauze is er de mogelijkheid (indien nodig) om uw kind bij ons op school te laten
overblijven. De leerkrachten zijn dan niet verantwoordelijk voor de kinderen, maar de desbetreffende
overblijfouders. Om de middagpauze zo vlot en gezellig mogelijk te laten verlopen, zijn er een aantal
regels opgesteld voor de kinderen. De leerkrachten zullen in de klas aandacht besteden aan deze regels.
Voor de goede gang van zaken willen wij u erop wijzen dat u een 10 strippenkaart à € 15,00 of een
20 strippenkaart à € 30,00 moet aanschaffen, (contant is niet mogelijk) deze wordt door de overblijfouders
afgestempeld aan het begin van de maaltijd.
Deze kaart dient u aan te schaffen doormiddel van geld over te maken op
IBAN NL39 RABO 0300 1510 12 o.v.v. overblijfkaart en naam kind. Heeft u een overblijfkaart besteld
en overgemaakt, graag een bevestigingsmail naar: bvdmeent@hotmail.com (coördinator overblijf
Terpstraschool) zodat de kaart zo snel mogelijk wordt uitgeschreven en aan uw kind kan worden
overhandigd.
We gaan er natuurlijk van uit dat het niet nodig is maar we willen u toch wijzen op het volgende. Indien
uw kind zich tijdens het overblijven, misdraagt of de gestelde regels overschrijdt, wordt het kind door één
van de overblijfouders tot de orde geroepen. Heeft dit geen effect, dan zal er een gele kaart worden
uitgedeeld. Deze kaart zal door u ondertekend moeten worden. Er wordt melding gedaan aan de directie
van de school. Wanneer uw kind twee keer een gele kaart heeft gekregen, is een kind een week niet meer
welkom bij het overblijven. Er zal dan door de directie contact met u worden opgenomen. In geval van
een ernstige misdraging zal er meteen een rode kaart worden uitgedeeld.
Aangezien het van belang is dat wij in geval van nood de gegevens van uw kind bij de hand hebben,
verzoeken wij u vriendelijk het bijgevoegde formulier in te vullen. Graag ontvangen wij dit formulier deze
week nog retour, ook al blijft uw kind maar één keer per jaar over. U kunt dit formulier inleveren bij de
leerkracht van uw kind.
Met vriendelijke groet,
Bianca Renema – van de Meent
Coördinator overblijven

Aanmeldingsformulier overblijven op de Terpstraschool
Ondergetekende wil graag gebruik maken van de overblijfvoorzieningen en verklaart hierbij dat voor het
kind een WA-verzekering is afgesloten.
Naam kind(eren)
Adres
Postcode/Woonplaats
Telefoonnummer
Geboortedatum
Groep
Naam van ouders/verzorgers
Telefoonnummer werk vader/ mobiel nummer
Telefoonnummer werk moeder/ mobiel nummer
Telefoonnummer verzorgers
Email-adres ouders/verzorgers
Naam huisarts
Telefoonnummer huisarts
Bijzonderheden kind(eren)
(gedrag, allergieën, diëten)
Mijn kind(eren) blijft/blijven over op:
o Maandag
o Dinsdag
o Donderdag
o Vrijdag
Graag wil ik helpen bij het overblijven:
o 1x in de week
o 1x in de maand
o anders, namelijk….
Ik ben op de volgende dagen beschikbaar
o Maandag
o Dinsdag
o Donderdag
o Vrijdag
Ondertekening, handtekening ouders/verzorgers:
Naam:

Handtekening:

Datum:

Dit formulier inleveren bij de leerkracht van uw kind.

