
TSO Het Twaalf Uurtje 

 

Beste ouders / verzorgers, 

 

Het overblijven wordt geregeld door TSO Het Twaalf Uurtje. De coördinator van TSO Het 

Twaalf Uurtje is Anouk Schreurs, zij draagt zorg voor de kinderen, de overblijfkrachten, en de 

financiële administratie, ook is zij voor u als ouder bereikbaar wanneer er vragen of 

opmerkingen zijn. 

 

Wat is ons doel? 

Belangrijk is dat de sfeer tijdens het lunchen prettig is, zodat de kinderen zich veilig voelen en 

met respect voor elkaar en hun omgeving. Tijdens het eten blijven de kinderen rustig zitten. 

De kinderen krijgen voldoende tijd om te lunchen en nemen hun eigen eten en drinken van 

thuis mee, waarbij gezond eten de voorkeur heeft, snoepjes horen bij ons niet in de 

broodtrommel thuis. Ze worden gestimuleerd maar niet gedwongen om te eten en drinken. De 

regel is dat er bij de kleuters in ieder geval het drinken helemaal op moet en minimaal 1 

boterham. Natuurlijk zullen wij proberen om ze te stimuleren om nog meer te eten. Naast de 

lunch krijgen kinderen ook voldoende gelegenheid om te spelen. Wij bieden hen 

keuzemogelijkheden maar laten hen zoveel mogelijk buiten spelen, zodat ze even een frisse 

neus kunnen halen. Bij slecht weer blijven de kinderen binnen waar zij een spelletje doen, 

bouwen, kleuren of tekenen. 

 

Taken van de overblijfkrachten 

De overblijfkrachten zien erop toe dat de lunch rustig verloopt en houden toezicht op de 

spelende kinderen. Daarnaast verzorgen ze de voorbereiding en het onderhoud van de 

overblijfruimten. De overblijfkrachten ontvangen een vergoeding per overblijfmoment. 

 

De kosten van het overblijven 

De kosten van het overblijven voor het schooljaar 2021 / 2022 zijn: 

 

• € 2,30 per persoon / per keer  

 

De financiële afhandeling gaat als volgt: 

 

U krijgt na een periode van 4 weken per e-mail een factuur thuis met daarop vermeld welke 

data u kinderen zijn overgebleven en de prijs. In de week daarna zal het bedrag per 

automatische incasso van u rekening worden afgeschreven. Op het formulier wat is 

bijgevoegd zal u hiervoor toestemming moeten geven.  

 

De formulieren die zijn bijgevoegd kunt u inleveren bij de leerkracht van u kind(eren). 

Wij verzoeken u om dit zo spoedig mogelijk te doen wanneer u kind gebruik gaat maken van 

de overblijf.  

 

Heeft u nog vragen dan kunt u mij altijd bellen op Ma, Di en Do tussen 09.00- 11.00, op het 

tel nummer : 06-28482132 of mailen naar : anouk.schreurs@casema.nl  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Anouk Schreurs 

TSO Het Twaalf Uurtje 

mailto:anouk.schreurs@casema.nl


 


