
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Overblijven.   

De tussenschoolse opvang van ‘De Kriekenhof’ biedt de kinderen een veilige en 

gezellige plek om tijdens de middagpauze te eten en te spelen.  De kinderen kunnen 

overblijven op maandag, dinsdag en donderdag.   

  

Aanmelden.  

Aanmelden kan bij de coördinator d.m.v. het invullen van een aanmeldingsformulier. 

Kinderen die op vaste dagen overblijven komen op de presentielijst te staan. Als uw kind 

incidenteel overblijft dan meldt u dit ’s morgens d.m.v. een briefje bij de leerkracht of via 

een mailtje naar i.groenewegen@csgdewaard.nl. Zij worden dan op de presentielijst 

bijgeschreven.  

  

Afmelden.  

Het is belangrijk dat u uw kind afmeldt als hij/zij een keer niet komt op zijn/haar vaste 

dag(en). Dit doet u schriftelijk bij de leerkracht en bij ziekte via school of via een mailtje 

naar i.groenewegen@csgdewaard.nl.  

Het is heel belangrijk dat wij van te voren weten over hoeveel kinderen wij die dag de 

verantwoording dragen.   

  

Kosten.  

De kosten voor het overblijven zijn € 2,25 per keer.   

Wij werken met een strippenkaart en deze strippenkaart kost € 45,- voor  20x 
overblijven.   
U krijgt een mailtje als de strippenkaart bijna vol is, u kunt dan tijdig een nieuwe kaart 

kopen. U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer   

NL96 RABO 0185 2984 94 t.n.v. De Kriekenhof Overblijven o.v.v. de naam en de groep 

van uw kind.   

  

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om per half jaar een kaart te kopen. Bij aanvang van 

het nieuwe schooljaar en na de kerstvakantie wordt u hierover geïnformeerd. Deze 

kaarten bieden kortingen van 5 t/m 20% afhankelijk van het aantal keren dat uw kind 

overblijft.   

  

Voor vragen kunt u terecht bij Ina Groenewegen (financiële administratie TSO) telefonisch 

(06-44770030) of via de mail (i.groenewegen@csgdewaard.nl).  

  

Overblijfkrachten.  

Er is een team van ongeveer 18 vaste overblijfkrachten, die volgens rooster het 

overblijven verzorgen. Elke dag is de coördinator aanwezig die het geheel begeleidt en zijn 

er ongeveer 10 overblijfkrachten aanwezig. De overblijfkrachten hebben veelal een cursus 

gevolgd en elke nieuwe overblijfkracht wordt de mogelijkheid geboden om cursussen te 

volgen. Van alle overblijfkrachten is een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aanwezig. 

Daarnaast hebben we nog een aantal invalkrachten die bij afwezigheid in kunnen vallen. 

Lijkt het u ook leuk om bij de TSO te komen helpen als (inval)overblijfkracht, graag, u 

bent van harte welkom.  

  

 

 

 



Over het eten en drinken.  

U dient zelf te zorgen voor de maaltijd van uw kind(eren).   

Brood, drinken en evt. fruit geeft u zelf aan uw kind mee.   

Koolzuurhoudend drank is niet toegestaan.  

Iets lekkers bv. ontbijtkoek, sultana, eierkoek, kaas, worst en evt. toetjes mogen na het 

brood eten genuttigd worden, maar géén snoepgoed!  

Eten (o.a. korsten) dat niet opgegeten is, wordt niet weggegooid, maar terug mee naar 

huis gegeven. Zo houdt u zicht op wat uw kind binnenkrijgt.  

Wilt u de tassen, broodtrommels en bekers voorzien van de naam van uw kind, vooral bij 

de onderbouw weten de kinderen vaak niet meer welke beker of broodtrommel zij hebben 

meegebracht.   

  

Op school.  

Op school hebben we regels, deze gelden ook tijdens het overblijven.   

Het eten en drinken voor het overblijven wordt ´s morgens in koelkasten geplaatst in het 

lokaal van de leerling.   

Er wordt voor het eten met de kinderen gebeden.  

Tijdens het eten blijven we rustig aan tafel zitten, er wordt niet met speelgoed gespeeld.   

Ieder kind eet zijn eigen lunchpakket op, er wordt niet onderling geruild. Dit om te 

voorkomen dat een kind met een allergie iets verkeerds te eten krijgt.  Na het eten 

ruimen we zelf onze spullen op en blijft de tafel netjes achter. De kinderen kunnen 

buiten spelen op het schoolplein tot aan het eind van de lunchpauze.  

  

Spelen.  

Afhankelijk van het weer spelen alle kinderen na het eten buiten onder toezicht van de 

overblijfkrachten.   

Wees voorzichtig met de spelmaterialen, dan hebben we er langer plezier van. Bij 

slecht weer spelen de kinderen binnen. Alle kinderen blijven dan in het lokaal waar zij 

ook hebben gegeten.   

Zowel buiten als binnen spelen de kinderen met het speelgoed van de TSO.  

  

Contact. 

Heeft u nog vragen of opmerkingen neem dan contact op met de coördinator. U 

mag altijd bellen of mailen! 

De coördinator neemt contact met u op bij bijzonderheden.  

 

 Coördinator en financiën: 

 Ina Groenewegen : 06-44770030  

                           : i.groenewegen@csgdewaard.nl 

              

Wilt u en/of uw kind(eren) een keer kennismaken, kom dan gerust eens een keer 

kijken. U bent van harte welkom. 

 

        TSO CBS  De Kriekenhof 

      W. van Vlietstraat 2b 

       Postbus 1234 

       3260 AE  Oud-Beijerland 

      : 0186 - 61 36 38 

        tso.kriekenhof@csgdewaard.nl 
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