Overblijven
Tussenschoolse opvang
De leerlingen van onze school worden in de
gelegenheid gesteld om tussen de middag over
te blijven. De organisatie hiervan berust bij
Kanti Kinderopvang.
De kinderen eten gezamenlijk in de aula en
kunnen daarna, binnen of buiten, vrij spelen. Er zijn leuke, afwisselende materialen
aanwezig om mee te spelen. Voor het bewaren en opwarmen van eten of drinken kan
gebruik gemaakt worden van een koelkast, oven en een magnetron.
Voor een overblijfkaart betaalt u € 20,00,-. Met deze kaart kan uw kind 10 keer
overblijven. Betalen kan via een bankoverschrijving.
Aandachtspunten voor de ouders van leerlingen die overblijven:
1. Het is belangrijk dat u uw kind ‘s morgens opgeeft. Dit kan via de zogenaamde
kruisjeslijst (u zet een kruisje achter de naam van uw kind bij gewenste overblijf dag).
Aan de hand van het aantal aanmeldingen wordt het aantal overblijfouders bepaald.
2. Vaste overblijvers kunnen op voorhand vaste dagen doorgeven. Wij drukken de
kruisjes alvast op de lijst. U hoeft dan niets meer te doen. Als uw kind om bepaalde
reden niet overblijft op een vaste overblijf dag, dan krast u het kruisje door. De dag
ervoor of dezelfde dag om 8.15 uur. Als een kind niet wordt afgemeld wordt er een dag
van het abonnement in rekening gebracht.
3. Als de ouders van een vaste overblijver hun kind ziek melden bij de school dienen zij
bij de mededeling (voor 8.30 uur) te melden dat hun kind een vaste overblijver is.
Degene die dit bericht ontvangt noteert dit op de kruisjeslijst. De overblijfcoördinator kan
hier rekening mee houden.
4. Ouders kunnen natuurlijk ook rechtstreeks afmelden bij de overblijf coördinator. Dat
kan via E-mail: jacques@kantikind.nl
5. Wanneer uw kind overblijft ontvangt de overblijf coördinator de oranje kaart van
Theresia, zodat hij/zij in geval van nood uw telefoonnummer heeft.
6. Indien er kinderen overblijven die een dieet volgen, bepaalde medicijnen gebruiken of
een ziekte hebben die van belang is, dit altijd melden aan de overblijfouders. Zij kunnen
hier dan rekening mee houden in het belang van uw kind.

Kanti Tussenschoolse opvang
Anjerstraat 4A
5171 BM Kaatsheuvel
06-44815850
theresia@kantikind.nl

www.kantikind.nl

U zult begrijpen dat er afspraken nodig zijn om
alles goed en ordelijk te laten verlopen. Wij
willen u daarover ook informeren en op bepaalde
punten uw medewerking vragen. U vindt de
overblijfregels terug in de schoolgids.

