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Vanaf maandag starten we weer met de “oude” schooltijden. 

Dat betekent dat we ook weer starten met de TSO. 

Kinderen die thuis eten gaan om 12.00 uur naar huis en zijn weer op school om 13.15 

uur. (schoolplein is open om 13.05 uur). 

Om 15.15 uur gaan de kinderen weer naar huis of naar de BSO. 

Woensdagmiddag is natuurlijk weer de vrije middag of BSO middag vanaf 12.15 uur.  

 

TSO voor kinderen die op school eten: 

Tot aan de herfstvakantie is er een aantal wijzigingen tijdens de TSO. 

Alle groepen eten met hun eigen juf of meester. 

Groep 1 t/m 4 eet tussen 12.00-12.30 uur en zij spelen daarna buiten of doen een 

activiteit die binnen wordt aangeboden (knutsel, bioscoop, speelzaal). 

Groep 5 t/m 8 gaat eerst buiten spelen of een activiteit doen en zij eten van 12.35-

13.05 uur. Zij blijven daarna in de klas met hun juf of meester. 

Op deze manier hebben alle kinderen meer rust en ruimte tijdens de pauze. 

 

Let op: 

De hekken van het schoolplein gaan pas open  om 13.05 uur als ALLE kinderen die 

overblijven weer naar binnen zijn. 

Wilt u ervoor zorgen dat uw kind niet te vroeg naar school komt! 

De lessen starten weer om 13.15 uur. 

 

 

Omdat er in het vorige schooljaar vanaf maart geen gebruik is gemaakt van de 

overblijf, is er besloten dat, voor de mensen die het afgelopen schooljaar voor een 

jaar of halfjaar abonnement hebben betaald, het abonnement na de 

zomervakantie vier maanden doorloopt (september t/m december 2020).  

Wilt u voor uw zoon/dochter er toch weer een jaarabonnement van maken dan 

vragen wij u om het resterende bedrag van €60,- vóór 1 september 2020 naar 

onderstaand rekeningnummer over te maken. 
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Voor de ouders/verzorgers die het afgelopen schooljaar geen abonnement hebben 

afgenomen en dat voor het nieuwe schooljaar voor hun kind wel willen, de tarieven 

voor een jaar/halfjaar abonnement zijn ongewijzigd. Het bedrag voor een  

25-rittenkaart is met €2,50 verhoogd naar €32,50. 

 

TSO tarieven schooljaar 2020/2021 

• Jaarabonnement            - Geldig voor alle schooldagen van het lopende  

€100,-                                  schooljaar. De betaling hiervoor dient uiterlijk  

                                            31 augustus 2020 te zijn ontvangen. 

• Halfjaarabonnement      - Geldig voor 6 maanden (augustus t/m januari en 

€52,50                                 februari t/m juli). 

                                            De betaling van het éérste halfjaar dient uiterlijk  

                                            31 augustus 2020 te zijn ontvangen en voor het  

                                            tweede halfjaar uiterlijk 31 januari 2021. 

 

*er vindt geen terugbetaling plaats wanneer uw kind tijdens de duur van het  

 abonnement geen gebruik meer maakt van deze tussen schoolse opvang. 

 

• 25-rittenkaart                   - Hiermee kan uw kind 25 keer overblijven, de kaart is  

€32,50                                 onbeperkt geldig.  

                                            De betaling dient voor aanvang van het overblijven 

                                            te zijn ontvangen. 

 

I.v.m. de administratiekosten verzoeken wij u om de betaling van meerdere kinderen 

in één overschrijving over te maken naar: 

Rekeningnummer: NL29 INGB 0003422434 

t.n.v. Overblijven St. Josephschool 

Onder vermelding van naam en groep van het desbetreffende kind. 

 

Voor vragen over de betaling of over de overblijf in het algemeen kunt u mailen 

naar tso@josephschoolpijnacker.nl 

 

Met vriendelijke groet,  
 

Carmen van Velzen (TSO-Coördinator Josephschool) 
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