
Tussen Schoolse Opvang De Schelp     Augustus 2021 
  
Hieronder vindt u alle TSO informatie.  
Elke maandag, dinsdag en donderdag staan er TSO-medewerkers klaar om met uw kind(eren) 
een lunch moment te houden.  
Op basisschool De Schelp werken we met het programma www.mijntso.nl/deschelp   
Voor de TSO-medewerkers is er op deze manier altijd een up-to-date overzicht welke kinderen 
er wel of niet aanwezig.  
 
Schooljaar 2021/2022 
In de zomervakantie is uw kind automatisch over gezet naar de volgende groep.  
De TSO-coördinator zal evt. doublures of kinderen die van school gaan verwerken in 
mijntso.nl, u hoeft daarvoor niets te doen. Voor groep 8 geldt: zij gaan automatisch naar de 

groep ‘van school’.   
Wijzigen vaste dagen 
Wilt u de vaste dagen van uw kind wijzigen of stop zetten, dan kunt u dit zelf doen.  
Vanaf het moment van aanpassen gaat de wijziging direct in. Ga op een laptop of pc naar het 
kopje ‘gegevens kinderen’. Daar klikt u achter de naam van uw kind de vaste dagen aan- of uit.  
Aan- of afmelden 
Incidentele wijzigen kunt u door geven tot op de dag zelf voor 9:00 uur.  
Ziekte 
Wilt u bij ziekte ook uw kind afmelden. Mocht dit na 9:00 uur zijn, dan kunt u aan de 
conciërge vragen om dit door te geven aan de TSO. 
Aanmelden nieuw(e) kind(eren) 
Voor het aanmelden van een nieuw kind gaat u op een laptop/pc naar 
www.mijntso.nl/deschelp Klik op de knop ‘registreren’. Vul de gevraagde gegevens in en de 
schoolcode: 05SKCeq7. Klik op ‘kind toevoegen’, vul de gevraagde gegevens in. Onder het 
kopje ‘indicatie’ hoeft u niets in te vullen, tenzij uw kind een allergie heeft of medicatie 

gebruikt tijdens de TSO.   
Aanmelden broertje of zusje 

Ga op een laptop/pc naar www.mijntso.nl/deschelp. Log in met uw gebruikersnaam en 
wachtwoord. Klik op de knop ‘kind toevoegen’. Voeg het broertje of zusje toe en zet de 

gewenste dagen aan met een vinkje. Onder het kopje ‘indicatie’ hoeft u niets in te vullen, 
tenzij uw kind een allergie heeft of medicatie gebruikt tijdens de TSO.  

 
Lunch en buiten speel tijden 

Groep 1 – 2 speelt buiten van 12:00 – 12:10 uur, daarna gaan zij lunchen, waarna ze om 12:45 
uur weer buiten spelen tot 13:00 uur. 

Groep 3, 6, 7 speelt buiten van 12:00 – 12:30 uur en luncht van 12:30 - 13:00 uur.  
Groep 4, 5, 8  luncht van 12:00 – 12:30 uur en speelt buiten van 12:30 – 13:00 uur.  

Voor deze groepsindeling is gekozen, zodat er voldoende TSO-medewerkers aanwezig zijn op 
het plein.  
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Factuur mijntso iDeal  
De kosten voor het overblijven bedragen op dit moment € 1,25 per keer.  
Elke twee maanden wordt er automatisch een factuur verstuurd via mijntso. Als u de iDeal link 
gebruikt, wordt dit gelijk verwerkt in mijntso en is voor u inzichtelijk dat de factuur betaald is. 
Betaalt u op een andere manier, dan moet de penningmeester de bankafschriften nakijken en 

daarna handmatig een vinkje zetten in mijntso. U helpt onze financiële administratie als u de 
iDeal link volgt. Alvast bedankt !  

 
De betalingsherinneringen voor de periode mei – juni – juli worden deze week verstuurd.  

 
TSO-medewerker – iets voor u ? 

Wij zijn dringend op zoek naar inval TSO-medewerkers. Voorlopig tot de herfstvakantie. 
Mocht u in de gelegenheid zijn om ons te ondersteunen op oproepbasis, dan horen we dat 

heel graag. De TSO dagen zijn maandag, dinsdag en donderdag van 11:45 – 13:15 uur.   
Mail naar overblijf.deschelp@csgdewaard.nl   

 
Contact 

Heeft u nog vragen of wilt u iets delen, dan kunt u mailen overblijf.deschelp@csgdewaard.nl  
 

Hartelijke groet, 

José van Oudheusden en Lianne van Dam, (moeder van Jian groep 6 en Fenna groep 1b). 
TSO-coördinator De Schelp 
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