Informatie overblijven
Hierbij een informatiebrief over het overblijven op school. Diverse kinderen
blijven tussen de middag op school eten. Hierbij een aantal belangrijke
punten die voor u als ouder handig zijn om te weten.
Elke morgen vanaf 8.20 uur kunnen de kinderen hun broodtrommel en beker bij het
overblijven brengen. Daar is een ouder die alles in de koelkast stopt. Op de broodtrommel en
beker moet de naam van uw kind staan.
Iedereen neemt natuurlijk brood en drinken mee. Ook mogen de kinderen gezonde snacks
meenemen (tomaat, kaas, komkommer, etc.). Snoep en koek mogen ze niet meenemen.
Af en toe (wisselend over de verschillende overblijfdagen) zorgen we zelf voor iets extra’s zoals
bijvoorbeeld een warm knakworstje.
De kosten van overblijven:
 Abonnement 1x per week kost 50 euro per jaar.
Als uw kind één of meerder keren per week vast op een bepaalde dag overblijft, koopt u een
abonnement. U betaalt dan voor het hele schooljaar een gereduceerd bedrag. De kosten per kind zijn
dan: 1 x per week overblijven kost € 50,00 per jaar 2 x per week overblijven kost € 100,00 per jaar enz.



De strippenkaart voor 10x overblijven kost €14,- Deze geldt voor het hele gezin.

Als het laatste kind van uw gezin in groep 8 zit en er zijn aan het eind van het schooljaar nog strippen
over, dan krijgt u deze vergoed.

Dit geld kan niet contant worden betaald, maar mag worden overgemaakt op de
schoolrekening: NL.82.RABO.0367.9492.61 o.v.v. Overblijven basisschool De Zaaier.
Graag daarbij de dag(en) waarop uw kind overblijft, de naam van uw kind(eren) en de groep
vermelden!

Wij zorgen er dan voor dat het Abonnement of de strippenkaart in de overblijfmap komt.
Kinderen die nog een strippenkaart hebben op school (en op vaste dagen overblijven, dus
gebruik gaan maken van een abonnement dit jaar) krijgen het geld van de strippenkaart
terug gestort.
Eventuele 3e en volgende kinderen uit een gezin blijven gratis over.
Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de overblijfcoördinator. Evelien van Putten
(0342-462646). Van het team is juf Janneke Mourits het
aanspreekpunt.
Hartelijke groet,
Het overblijfteam

