NIEUWSBRIEF OVERBLIJVEN 2018 - 2019
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Via deze brief willen wij informeren over het overblijven in het schooljaar 2018-2019.
Tevens ontvangt u een nieuw inschrijfformulier voor het komende schooljaar.
Als u gebruik wilt maken van het overblijven, vult u dit formulier in en stopt het in onze overblijfbus.
Deze hangt in de aula, naast de teamkamer. Niet afgeven aan de leerkrachten!
Ook als u alleen een incidentele kaart heeft, moet u het formulier invullen en inleveren.
Dit kan uiterlijk tot vrijdagmiddag 06 juli 2018.
Zonder inschrijfformulier is het niet mogelijk om gebruik te maken van het overblijven.

Betaling vaste overblijfdagen
U betaalt in twee termijnen (2x helft van het schooljaar). Daarvoor ontvangt u geen factuur.
Herinneringen voor de betaling staan vermeld in de nieuwsbrief van school.
Eerste termijn: 20-08-2018 – 01-02-2019
Tweede termijn: 01-02-2019 – 08-07-2019
Betaling van het eerste termijn: uiterlijk voor 30 oktober 2018
Betaling van het tweede termijn: uiterlijk voor 15 maart 2019
Per termijn zijn de kosten per kind: maandag, dinsdag, donderdag: per overblijfdag € 32,00.
Voor vrijdag zijn de kosten per kind: € 28,00.
We willen hierbij opmerken dat overblijfdagen op vrije dagen niet kunnen worden verschoven naar andere
dagen. Deze zijn namelijk in de bijdrage verrekend.
Betaling via de bank:
Het bedrag kunt u storten op rek. nr. NL 81 RABO 0140 9315 46 t.n.v. St. Het Broodtrommeltje,
o.v.v. de naam van de kind(eren) + groep
We wijzen u erop dat uw kind alleen kan overblijven als u het volledig ingevulde inschrijfformulier heeft
ingeleverd en de betaling is voldaan. Dit geldt voor zowel de abonnementen als de incidentele kaarten.
Indien de stichting geen betalingen heeft ontvangen na de betalingsperiode: de ouder(s)/verzorger(s)
ontvangen een herinnering (binnen 14 dagen voldoen). Daarna volgt een aanmaningsbrief met
administratiekosten van € 6,50. Deze dienen binnen een termijn van 10 dagen te worden voldaan. Indien er
niet voor de aangegeven termijn is betaald, vervalt het recht op overblijven.

Wisselen van vaste overblijfdagen
Het is niet toegestaan vaste overblijfdagen te wisselen naar een andere dag.

Starten, wijziging of stoppen minimaal 14 dagen van te voren doorgeven aan coördinator
Voor starten, het wijzigen en stoppen van een vaste overblijfdag neemt u contact op met de
overblijfcoördinator via een mail: coordinatoroverblijftoermalijn@markantonderwijs.nl . We kunnen i.v.m. het
verwerken van de administratie niet afwijken van het termijn van14 dagen, houd u daar s.v.p. rekening mee.

Incidenteel overblijven
Dit kan alleen met een incidentele kaart. Zonder deze kaart kan een kind niet incidenteel overblijven.
Los incidenteel overblijven en contante betalingen zijn niet mogelijk.
Er zijn 2 soorten incidentele kaarten:
10x incidenteel overblijven: € 30,00
25x incidenteel overblijven: € 50,00
Aanmelden van incidenteel overblijven kan via: overblijventoermalijn@markantonderwijs.nl
Aanvragen van een nieuwe incidentele kaart kan via: coordinatoroverblijftoermalijn@markantonderwijs.nl

Deze kaart is geldig voor alle leden uit één gezin. Op het moment dat er een jonger broertje of zusje naar
school komt, wordt hij of zij bijgeschreven op deze kaart. De kaart is onbeperkt geldig en na beëindiging
wordt openstaande bedrag teruggestort.
Indien u tussendoor een (nieuwe) incidentele kaart nodig heeft kunt u het bedrag via de bank overmaken:
NL 81 RABO 0140 9315 46 t.n.v. St. Het broodtrommeltje.
Vergeet niet de naam en de groep van de kind(eren) te vermelden.

Afmelden op vaste overblijfdagen en aanmelden incidenteel overblijven
Het voor ons belangrijk dat u doorgeeft dat uw kind incidenteel overblijft of dat uw kind er niet is op vaste
overblijfdagen. Dat kan via een briefje in onze overblijfbus. Invulbriefjes hangen bij de overblijfbus.
Het is ook mogelijk om dit te mailen via het mailadres: overblijventoermalijn@markantonderwijs.nl
Dit mailadres is uitsluitend voor het afmelden van uw kind of aanmelden voor incidenteel overblijven.
Is uw kind ziek: dit wordt via de leerkracht aan ons doorgegeven.
Is een kind afwezig zonder afmelding nemen wij direct telefonisch contact op met de ouder/verzorger.
Indien de ouder/verzorger een kind niet heeft afgemeld, maar wel toestemming heeft gegeven om naar huis
te gaan, dan valt dit buiten de verantwoordelijkheid van St. Het Broodtrommeltje.

Geen snoep en/ of koeken mee tijdens het overblijven
Ons beleid is dat we een gezonde lunch voorstaan. Dit betekent geen snoep en/of koeken tijdens het
overblijven. Daaronder vallen ook tussendoorkoeken (zoals Liga en Sultana).
Stukjes groenten en fruit bij de lunch vormen een gezond en lekker alternatief en hebben onze voorkeur.
U kunt ook evt. afwisselen door b.v. peperkoek, kleine krentenbol of een stukje eierkoek mee te geven.
Om ons beleid onder de aandacht te brengen bij een ouder/ verzorger voor wie dit nog niet duidelijk is en er
wel iets in de trommel zit, geven wij een informatiebriefje mee.

Gruitweken
Gedurende dit schooljaar zullen we een aantal gruitweken organiseren. Op de overblijfdagen is er in de aula
een kraam waar de kinderen naar hartenlust kunnen proeven van fruit en/ of groenten. Dit wordt aangepast
aan de jaargetijden. In juni of juli is er een aardbeienweek. Aan deze gruitweken zijn geen kosten verbonden.

Naam op de trommel en beker
Noteer duidelijk de naam van uw kind op de broodtrommel en beker. Onze voorkeur gaat uit naar bekers en
niet naar pakjes drinken. Om de hoeveelheid afval te minimaliseren en daarmee het milieu een warm hart
toe te dragen.

Nieuwe collega’s voor het overblijfteam gezocht
Als overblijfteam organiseren we veel activiteiten, waardoor de kinderen een gevarieerd aanbod krijgen waar
ze uit kunnen kiezen. Om dit in te kunnen blijven doen, zijn we op zoek naar nieuwe overblijfkrachten.
Dat kunnen ouder(s), verzorger(s) zijn, maar ook iemand die u kent. We zijn op zoek naar een enthousiaste
overblijfkracht, die het leuk vindt om in een prettige sfeer kinderen tijdens het overblijven te begeleiden.
Mocht u het leuk vinden, maar niet vast elke week. Dan is het ook mogelijk om als inval-overblijfkracht ons
team te versterken. Heeft u interesse, neem dan contact met de coördinator van het overblijfteam.

Coördinator overblijfteam
Voor vragen, informatie of het aanmelden/ wijzigen van vaste overblijfdagen of een incidentele kaart kunt u
terecht bij de coördinator van het overblijfteam Carla de Jong:
coordinatoroverblijftoermalijn@markantonderwijs.nl

Bestuur St. Het Broodtrommeltje

