Gaat uw kind overblijven?
Gezellig dat uw kind komt overblijven. Voor het plannen en administreren van het
overblijven gebruiken wij TSOpro. Omdat wij graag willen weten op welke dag(en) uw
kind overblijft, verzoeken wij u om u zo snel mogelijk te registreren en uw kind
aan te melden.
Eenmalig registreren als ouder
Ook als u meerdere kinderen heeft die overblijven, hoeft u zich maar één keer te
registreren. U doet dat als volgt:
● Ga naar https://detoermalijn.tsopro.nl (let op, zonder www.).
● Ga naar de pagina Aanmelden en klik op groene knop Registreren.
● Vul uw e-mailadres en een wachtwoord in (onthoud uw wachtwoord!).
● U wordt doorgeleid naar een pagina waar u zich in een paar stappen kunt
registreren. Neem alle de stappen goed door.
Lever het machtigingsformulier voor de automatische incasso zo snel mogelijk in
bij de leerkracht van uw kind of stuur het mee met het inschrijfformulier van
school. Als wij het machtigingsformulier hebben ontvangen en verwerkt, ontvangt
u per mail een bevestiging daarvan.
Gegevens van uw kind(eren) invoeren
Na ontvangst van de bevestigingsmail kunt u de gegevens van uw kind(eren) in
TSOpro zetten. Ga daarvoor naar de pagina ‘Kinderen’ en klik op de knop
‘+ Nieuw kind’.

Aanmelden van uw kind(eren) voor het overblijven

Na het invoeren van de kindgegevens gaat u naar de pagina ‘Kalender’. Hier kunt
u uw kind aanmelden voor het overblijven. U kunt uw kind voor één dag
aanmelden of voor een heleboel dagen tegelijk (bijv. de maandag en dinsdag tot
aan de zomervakantie).
Heeft u vragen
Heeft u vragen over het gebruik van TSOpro, het registreren of het aan- en
afmelden, neem dan contact op met onze overblijfcoördinator. Haar gegevens
vindt u op https://detoermalijn.tsopro.nl/contact.
Alle informatie over het overblijven op De Toermalijn, zoals kosten,
overblijfregels enz., vindt u op https://detoermalijn.tsopro.nl.

Overblijven op De Toermalijn
Het overblijven op de Toermalijn wordt georganiseerd door een enthousiast
overblijfteam. Met veel ervaring en kennis zorgen zij er voor dat kinderen lekker kunnen
spelen en een fijne tijd hebben met het overblijven.
Wat doen we allemaal bij het overblijven?
De kinderen eten allemaal in hun eigen klas, de kleuters onder begeleiding van een
aantal overblijfkrachten, de groepen 3-8 onder begeleiding van hun leerkracht. Na het
eten mogen de kinderen kiezen uit verschillende activiteiten: buiten spelen op het
schoolplein, voetballen (groepen 4-8), binnen spelen met materialen (als duplo, lego,
kapla) en kleuren/tekenen en handwerken.
Ook hebben we een volle kast met spelletjes waar kinderen ook mee mogen spelen.
Regelmatig hebben wij thema knutselen voor de kinderen, bijvoorbeeld met Sinterklaas
en kerst.Wanneer het te hard regent om buiten te spelen, worden extra spelmaterialen
klaargezet, zoals tafelvoetbal en sjoelbakken. Alle activiteiten vinden plaats onder
begeleiding van voldoende overblijfkrachten.
Het overblijven kost €2,- per keer.
Belangrijk voor het aan- en afmelden
De dagen dat de school dicht is (vakanties, studiedagen etc) en er dus geen overblijf is,
hebben wij al in het systeem gezet. U hoeft hiervoor niet af te melden.
Zijn er klasgebonden activiteiten waardoor uw kind niet overblijft (zoals kamp, excursies
etc), dan moet u uw kind wel zelf afmelden. Ook wanneer uw kind om andere redenen
niet overblijft (ziek, tandarts etc), moet u uw kind zelf afmelden. Dit kan alleen
via detoermalijn.tsopro.nl.
Wanneer u voor 10 uur in de ochtend af meldt, betaalt u die dag niet voor het
overblijven. Meldt u later af, dan betaalt u wel voor het overblijven.
Is uw kind niet afgemeld en ook niet aanwezig tijdens het overblijven, bellen wij u altijd
op om te kijken of de afwezigheid klopt.
Het gebeurt soms dat een kind wel is aangemeld voor het overblijven, maar er toch niet
is. Na overleg met de leerkracht (soms weet deze waarom het kind niet aanwezig is)
nemen wij altijd contact op met de ouders. Dit omdat wij graag zeker willen weten dat de
afwezigheid klopt.
Regels voor het overblijven
In bijgevoegde link kunt u de regels van het overblijven nalezen:
https://detoermalijn.tsopro.nl/overblijfregels
Hierin staan afspraken over gebruik van de koelkasten, mobiele telefoons en het
snoepbeleid tijdens het overblijven.
Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met overblijfcoördinator Carolien Bijmoer;
06-51919507 (ma,di,do,vrij tot 17.00 uur)
detoermalijn@tsopro.nl

