
Informatie TSO basisschool De Klepper te Zoelmond 

Geachte ouder(s) / verzorger(s), 

Vanaf 2 september 2013 verzorgt kinderdagverblijf Buitenpret B.V. de TSO op basisschool De 

Klepper. Binnen deze school verzorgen wij ook peuterspeelleergroep Pim&Pom en BSO de 

Lispeltuut.

Hierbij ontvangt u een informatiepakket voor de inschrijving van de Tussen Schoolse Opvang (TSO) 

op basisschool De Klepper. 

De TSO wordt verzorgd door de vaste leidsters Linda van Mourik, Majella van Leeuwen en Jolanda 

de Geer.

De TSO vindt plaats op maandag, dinsdag en donderdag tussen 12.00 en 13.15 uur. 

U kunt kiezen voor vaste afname op vaste dagen, voor het gebruik van een strippenkaart of voor losse 

afname. Via het bijgevoegde inschrijfformulier kunt u uw keuze kenbaar maken. 

De kinderen nemen van thuis een gevulde broodtrommel mee en iets te drinken. Buitenpret biedt 

maandelijks op wisselende dagen een klein extraatje aan, zoals een stukje komkommer, rijstwafel, 

plak peperkoek e.d. ( ouders kunnen aangeven wanneer een kind iets niet mag vanwege allergie o.i.d.).

Indien u gebruik wilt maken van TSO, vragen wij u het inschrijfformulier in te vullen en dit op school 

zo spoedig mogelijk retour te geven. 

Opsturen mag ook: 

Kinderdagverblijf Buitenpret B.V.

Prinses Margrietstraat 5

4023AD Rijswijk

Voor meer informatie kunt u altijd contact met mij of met de schoolleider opnemen. 

Met vriendelijke groeten, 

Joke Borgstein - van Dord

0345-502536 



Inschrijfformulier Tussen Schoolse Opvang ( TSO ) Geldig vanaf 01-01-2019
Basisschool De Klepper te Zoelmond

Gegevens 

Naam kind: …………………………………………………………….… groep……………………. 

Geboortedatum: ………………………………………………………………………………………. 

BSN nummer (sofinummer): ………………………………………………………………………… 

Naam ouder / verzorger: ..………………………………………………………………………….… 

Adres / pc / Woonplaats:……... ……………………………………………………………………… 

Telefoon ouders: thuis ………………..……………… werk/mobiel ………….……………………. 

E-mailadres………………………………………………………………………………………...…. 

(t.b.v. factuur per e-mail ontvangen) 

*Vaste opvang op: O maandag O dinsdag O donderdag 

*Strippenkaart: O 10 strippen, O 20 strippen

Ingangsdatum TSO ………………….…………………………………………………………………. 

Zijn er bijzonderheden waar wij bij de opvang van uw kind rekening mee moeten houden? 

( bijv. ziekte, medicijnen, een dieet, geloofsovertuiging enz.) 

Indien ja, toelichting:…………………………………………………………………………………… 

Evt. inzetbaar als vrijwilliger: O maandag O dinsdag O donderdag 

………………………………………………………………….………………………………………. 

*Ondergetekende geeft hierbij toestemming dat het vastgestelde bedrag rond de 25ste van de maand 

geïnd mag worden van het volgende rekeningnummer (de betaling vindt achteraf plaats): 

IBANrekeningnummer : .…………………………………………………………………….. bank/giro. 

T.n.v.:…………………………………………………………………………………………..………… 

Handtekening:……………………………………………… Datum……………………………………. 

Wij hanteren een maand opzegtermijn, voor de 1ste van de maand. Opzegging dient schriftelijk of via e-

mail te gebeuren. 



Tarievenoverzicht TSO:

Vaste afname € 2,50 per keer
Per maand wordt het tarief bepaald aan het aantal weken dat de school geopend is 

Strippenkaart
€ 3,20 per keer
10 strippen € 32,00

20 strippen € 64,00

Een losse afname kost € 3,70 per keer. Geef uw kind het bedrag contant mee in een 

envelopje.

Extra informatie van

Naam Kind:

Allergie:

Lust niet/ mag geen:

Belangrijke  informatie:


