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Capelle  aan  den Ussel,  29 augustus  2018

Betreft:  Informatie  TSO  / overblijf  voor  nieuwe  leerlingen  2018-2019

Beste  ouder(s)/verzorger(s),

Welkom!  Binnenkort  start  uw  kind  op onze  school.  Mogelijk  wilt  u voor  uw kind  gebruik

maken  van de tussenschoolse  opvang  TSO,  ook  wel  overblijf  genoemd.

Dit schooljaar  2018-2019  zijn  er voor  de TSO  speciale  afspraken  gemaakt  samen  met

KindeRdam.  Als  u gebruik  wilt  maken  van de TSO/overblijf  kunt  u hiervoor  een abonnement

nemen  bij KindeRdam.  U kunt  hiervoor  kiezen  uit een aantal  mogelijkheden

(jaarabonnement,  maandabonnement,  strippenkaart).

Einde  van het  vorige  schooljaar  hebben  ouder(s)/verzorger(s)  hierover  uitgebreid  informatie

ontvangen,  die u ook  kunt  vinden  op onze  website.

Voor  nieuwe  leerlinqen  hebben  we na overleq  de afspraken  aanqepast.

Nieuwe  leerlingen  die structureel  gaan  overblijven  kunnen  gebruik  maken  van het  tarief  van

een  jaarabonnement.  Dit  gaat  om administratieve  redenen  in op de eerste  dag  van de

maand  dat een kind  4 jaar  wordt  en de kosten  zullen  naar  gelang  het  aantal  maanden

berekend  worden.  De kosten  behoren  wel  vooraf  betaald  te worden.

Voor  een nieuwe  leerling  ouder  dan  4 jaar  gaat  dit in op de eerste  dag van  de maand  dat  een

kind  instroomt.

Voor  de aanmelding  bij KindeRdam  gaat  u naar  www.kinderdam.nl.  Daarna  kiest  u voor

aanmelden  > tussenschoolse  opvang  > Speelwijs  IKC  Cormorant.  Dan komt  u bij De

Catamaran  en kunt  u uw gegevens  invullen.

Bovenstaande  betreft  een  speciale  afspraak  voor  schooljaar  2018-2019  die uit het  verleden

is voortgekomen.  Hiermee  hebben  we ouder(s)/verzorger(s)  tegemoet  willen  komen  na de

sluiting  van de locatie  aan De Hermitage  eind  schooljaar  20"16-2017.  U ontvangt  hierdoor

een niet  geringe  korting  op de TSO,  die aangevuld  wordt  door  de school.  Deze  afspraken

gelden  uitdrukkelijk  alleen  voor  schooljaar  201 8-20'19  en zullen  voor  schooljaar  2019-2020

opnieuw  bekeken  worden.

We  vertrouwen  u met  bovenstaande  regeling  tegemoet  gekomen  te zijn in de kosten  voor  de

TSO  en wensen  u en uw kind  een  goede  start  en fijn schooljaar  op onze  school.

Hedy'  van Harselqár

Een gelukkig  kind  op een

fantastische  school


