o.b.s. ’t Kofschip
Scheldestraat 9 4301 VA Zierikzee
Lokatieleiders; J. Nouwens en A. Volkeri
Tel. 0111-412410
E: tkofschip@obase.nl
I: www.tkofschip.obase.nl

Opgave formulier voor de lunchpauze op OBS ’t Kofschip 2019-2020.
Het schooljaar loopt weer bijna teneinde aan u als ouders wordt gevraagd het opgaveformulier voor
de overblijf in te vullen voor het volgende schooljaar.
Als uw kind op vaste dagen gebruik maakt van de overblijfmogelijkheid kunt u dat hieronder
aangeven. De kosten blijven € 1,00 per keer.
Het is ook mogelijk om op flexibele dagen vast over te blijven. Voor meer informatie hierover kunt
u terecht bij de overblijf coördinator Carolien Waleboer. Zij is bereikbaar per
mail:rembow@zeelandnet.nl of via het volgende telefoonnummer: 06 42395046.
Ook is zij van 12.00 uur tot 13.00 uur dagelijks tijdens de overblijf aanwezig
Op vrijdag is het alleen mogelijk voor kinderen uit de midden- en bovenbouw om over te
blijven.
Voor losse overblijfdagen zij er strippenkaarten te koop van 5 strippen voor € 7,50 en van
10 strippen voor € 15,00. Deze zijn te verkrijgen bij een van de overblijfmedewerkers.
Het is mogelijk uw kind eenmalig over te laten blijven zonder abonnement of strippenkaart, de
kosten zijn dan 2 euro per keer.
De kosten voor het vast overblijven zijn per kind per schooljaar:
€
€
€
€

40
80
120
160

voor
voor
voor
voor

één
twee
drie
vier

dag in de week.
dagen per week.
dagen per week.
dagen per week.

Ondergetekende wenst met ingang van……………………………………… zijn/haar kind gebruik te laten maken van de
overblijf volgens onderstaande opgave.

□ Maandag

□ Dinsdag

□ Donderdag

□ Vrijdag

□

Flexibel

Naam kind:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail: ______________________________________________________________

Hiervoor betaal ik in totaal € …………. en stort dit bedrag op rekeningnummer:
NL 61 INGB 0004042755 ten name van de “Stichting Vrienden van OBS ’t Kofschip”,
Onder vermelding van “Overblijfkosten 2019-2020” + naam van uw kind.

Ik betaal:
o In 1 keer (september/oktober)
o In 2 keer (september en maart)
Medische of overige bijzonderheden van het kind, die de overblijfkrachten moeten weten bij het
uitoefenen van hun taak, bijv. dieet, medicijnen, allergieën, gewoontes, wensen:

Wij kunnen nog invalkrachten voor de overblijf gebruiken.
Als u als overblijfouder meehelpt mag uw kind op die dag gratis overblijven. Medewerkers krijgen
een vrijwilligersvergoeding van € 6,75 per keer.
Hierbij meld ik mij aan als invalkracht voor de overblijf en ben beschikbaar op:
o Maandag
o Dinsdag
o Donderdag
o Vrijdag
Door ondertekening van dit formulier stemt u er mee in dat u verantwoordelijk bent om
belangrijke informatie of wijzigingen tijdig door te geven aan de coördinator van de overblijf.
Tevens verklaart u hierbij op de hoogte te zijn van de regels (het niet toestaan van het eten van koek
en snoep tijdens de overblijf, alsmede de financiële verplichtingen ) m.b.t. de overblijf op obs ‘t
Kofschip.

Naam ouder/verzorger:

Handtekening:

Datum:

