
Info TSO-halfjaarkaarten,  1e helft van het schooljaar 2022/23.  
 
 
Maandag is het zover en gaan we na 6 weken vakantie, weer met school en TSO 
beginnen. Dat betekent voor het overblijven dat u weer de halfjaarkaart kunt 
aanschaffen. Deze kaart is geldig over de periode van 22-08-2022 t/m 26-01-2023.   
 
Afhankelijk van het aantal dagen per week dat de kinderen overblijven, wordt een 
korting van respectievelijk 20%, 15% of 10% gegeven. Deze korting is alleen van 
toepassing op het eerste en tweede kind. Let wel, dat hier geen restitutie op 
plaatsvindt bij geen gebruik, uitgezonderd enkele bijzondere gevallen, zoals 
langdurige ziekte, verhuizing of onvoorziene zaken van langdurige aard.  
Vanaf het derde kind betaalt u € 1,50 per kind per overblijfbeurt (bijv. bij 3x per 
week overblijven wordt dat 59 x € 1,50 = € 88,50). 
 
Wij verzoeken u het hieronder aangegeven bedrag vóór 4 september a.s. te hebben 
voldaan. Voor ontvangen gelden ná de 4e worden de gebruikelijke strippenkaarten 
verstrekt. Een 20x-strippenkaart kost € 45, -. Deze strippenkaart blijft geldig t/m 
groep 8, incl. recht op restitutie als uw kind(eren) van school af gaan. 
 
De bedragen voor de 1e halfjaarkaart dit komende schooljaar zijn als volgt: 
 
3 dagen per week is 20% korting op 59 keer overblijven 
a. op maandag, dinsdag en donderdag          59 x € 2,25 – 20% = € 106,20 
 
2 dagen per week is 15% korting op 39 of 40 keer overblijven 
a. op maandag en dinsdag     40 x € 2,25 – 15% = € 76,50 
b. op maandag en donderdag    39 x € 2,25 – 15% = € 74,60 
c. op dinsdag en donderdag    39 x € 2,25 – 15% = € 74,60 
 
1 dag per week is 10% korting op 19 of 20 keer overblijven 
a. op maandag      20 x € 2,25 – 10% = € 40,50 
b. op dinsdag       20 x € 2,25 – 10% = € 40,50 
c. op donderdag      19 x € 2,25 – 10% = € 38,50 
 
 
Wij verzoeken u het bedrag over te maken op ons bankrekeningnummer: 
NL96 RABO 0185 2984 94 t.n.v. De Kriekenhof Overblijven. 
 
Bij mededeling/omschrijving vermeldt u de voor- en achternaam per kind, de groep 
en de dagen dat zij per week overblijven. Bijvoorbeeld: Pietje Puk, gr 9, ma en do.  
 
Heeft u vragen, dan kunt u hiervoor terecht bij de financiële coördinator Ina 
Groenewegen,  06-44 77 00 30 of  i.groenewegen@csgdewaard.nl. 
 
 
 
Namens de TSO, 
Ina Groenewegen.  
Coördinator. 
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