Beste ouders / verzorgers,
Wij heten uw kind van harte welkom namens het overblijfteam van de R.K.B.S. Willibrord.
Wij, overblijfcoördinatoren, willen ons graag even aan u voorstellen:

Sanaa Boumadian, Miranda Kuiper
en Irene van den Bulk
Locatie Groeneweg

Ingrid Kolk
Locatie Stampioendreef

Uw kind(eren) eten met hun klasgenoten onder toezicht van overblijfkrachten. Het is de
bedoeling dat elk kind zijn eigen brood en drinken naar school meeneemt; snoep en koek
mag niet maar eventueel een gezonde snack zoals fruit, komkommer, tomaatjes, rozijntjes,
ontbijtkoek, gedroogd fruit etc. is natuurlijk altijd goed. Na de maaltijd krijgen de kinderen
namens de overblijf fruit aangeboden. De coördinatoren zorgen voor voldoende
overblijfkrachten voor elke groep, zodat uw kind rustig en veilig kan overblijven in zijn/haar
vertrouwde omgeving.
Om dit te realiseren hebben we uw hulp hard nodig, misschien kunt u ons zelf een dag
komen helpen, of misschien papa, opa, oma, buurvrouw, de oppas, een student. Denkt u
ook eens aan mensen die met pensioen zijn en die het leuk vinden om af en toe wat te
doen. Het is geen vrijwilligerswerk, u ontvangt er een onkostenvergoeding voor van €10,00
per keer.
Het aanmelden voor de overblijf kunt u doen via TSO-assistent www.tso-assistent,net
U kunt, met dit systeem, als ouder/verzorger op flexibele wijze de overblijf van uw kind
reserveren en net zo gemakkelijk weer annuleren, namelijk 24 uur per dag, 7 dagen per
week, ook op de dag zelf mits u dit voor 10.00 uur doet. Blijft uw kind een vaste dag per
week over kunt u deze dagen al voor het gehele schooljaar reserveren.

U betaald uiteindelijk alleen de feitelijke afgenomen overblijfmomenten, na ontvangst van
een gespecificeerde declaratie. Bij niet gemelde afwezigheid en/of bij niet gemelde
aanwezigheid zult u, om administratieve reden, gelijk bericht ontvangen via de mail. Het is
van belang dat alle ouders/verzorgers, ook de ouders/verzorgers waarvan de
kinderen nooit overblijven, zich registreren. Doe dit het liefst gelijk na het lezen van
deze brief. Als de instructies onduidelijk zijn, kijk dan eerst onder het vraagteken dat u in
iedere scherm vindt. Een geïllustreerde instructie voor reserveren/annuleren vindt u onder
downloads als u bent ingelogd. De kosten per overblijfmoment voor schooljaar 2019 - 2020
zijn €1,50. Voor schooljaar 2020 -2021 wordt dit €1,70 per overblijfmoment.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u ons altijd aanspreken of benaderen via de
leerkrachten van uw kind, de site van de school, of via overblijven@rkbswillibrord.nl .
Wij wensen u en uw kind
(Namens het gehele overblijfteam)
een vertrouwde overblijf toe.
Ingrid, Sanaa, Irene en Miranda

