Tussenschoolse Opvang bs De Heijcant
Inschrijfformulier
Voornaam kind: _____________________Achternaam: _____________________________
Adres: ______________________________________ ___________ ____________________
Geboortedatum: ________________________
Email adres: _________________________________________
Telefoonnummer: _____________ Mobiel: _______________________________________
Groep _______ bij leerkracht ___________
Bij calamiteiten waarschuwen: ____________________ tel. nr. ______________________
Bijzonderheden kind: __________________________________________________________
Allergie: ____________________________________________________________________
Medicijngebruik: _____________________________________________________________
Naam huisarts: ___________________________________

tel.nr _________________

Naam tandarts: ___________________________________

tel.nr _________________

Voor welke dagen wordt er Tussenschoolse Opvang gevraagd (hieronder aangeven):
0 vaste dagen: 0 maandag

0 dinsdag

0 donderdag 0 vrijdag

0 incidentele of flexibele dagen volgens opgave minimaal 1 dag van te voren
Welke strippenkaart wenst u aan te schaffen:
0 10 strippen (€20,-) 0 25 strippen (€50,-) 0 50 strippen (€100,-) (Vóóraf zelf overmaken!)
Ingangsdatum:

Op de achterkant van het formulier vindt u de voorwaarden voor Tussenschoolse opvang.

Administratie Tussenschoolse Opvang De Heijcant
tsoheijcant@skoposschijndel.nl
Bankrekeningnummer: NL87RABO.015.65.61.921 (RABObank)

Algemene voorwaarden:
• De inschrijving is gedurende de gehele schoolloopbaan geldig totdat dit is opgezegd.
• De kosten bedragen voor incidenteel of vaste dagen € 2,00 per keer.
• Eventuele bijzonderheden van uw kind dient u door te geven aan de coördinator van
de TSO. Dit kan via tsoheijcant@skoposschijndel.nl
• Ouders/verzorgers verplichten zich tijdig hun kind af of aan te melden voor de TSO bij
ziekte, verlof etc. De betalingsverplichting blijft bestaan indien uw kind niet tijdig
wordt afgemeld, uiterlijk vóór 9.00 uur op dag van afwezigheid.
• Ouders maken vóóraf het desbetreffend bedrag voor de strippenkaart over op het
bankrekeningnummer van de TSO (NL87RABO.015.65.61.921, ovv naam en groep vh
kind). Indien er geen strippenkaart van het kind aanwezig is kan het kind met
onmiddellijke ingang worden uitgesloten van opvang.
• Ieder kind dient een eigen strippenkaart te hebben. De strippenkaarten blijven op
school.
• Ouders zijn zelf verantwoordelijk om de leerkracht op de hoogte te brengen van
wanneer de kinderen overblijven (vaste dagen en/of incidenteel).
• Op de website van de school en in het leesrek van de aula vindt u de flyer met extra
informatie van de TSO.

Ouders zijn op de hoogte van de voorwaarden van de TSO en stemmen hiermee in.

Naam: ………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………(handtekening)

