
 

 
 
 

Het overblijven gaat als volgt: 
 
Algemeen: 
Overblijven moet voor kinderen een gezellig en ontspannen moment zijn. Even uit het ritme van school. 
Wat wij als team belangrijk vinden, is om ervoor te zorgen, dat er een gezellige sfeer is en de kinderen graag 
overblijven. 
 
Dagen en verdeling: 
Maandag, dinsdag en donderdag zijn de dagen dat er kan worden overgebleven. 
Het overblijven start om 12:00 uur en duurt totdat de bel is gegaan. 
De kleuters worden iets voor 12:00 uur in de klas opgehaald. 
Het overblijven vindt plaats binnen de school, in verschillende ruimtes en de kinderen worden verdeeld op basis 
van groep/leeftijd. 
Op elke groep staat minimaal 1 overblijfkracht en bij de kleuters hebben we 2 overblijfkrachten. We streven 
ernaar om altijd voldoende bezetting te hebben. 
 
Wat mogen de kinderen meenemen: 
Kinderen nemen hun eigen lunchtrommeltje en drinken mee. 
Het beleid van ons en de school is om geen snoep en frisdrank mee te geven. 
Wel hebben we vaste tosti dagen. Op deze dagen nemen de kinderen zelf één tosti mee en die maken wij dan 
warm. 
 
Na het eten: 
Bij goed weer gaan we na het eten met de kinderen naar buiten om te spelen. Bij slecht weer zullen er binnen 
activiteiten plaats vinden zoals bijvoorbeeld lezen, tv kijken, op de computer, knutselen, spelletjes spelen enz. 
 
Inschrijven: 
U kunt uw kind(eren) inschrijven via ons inschrijfformulier. Dit formulier kunt u opvragen via de mail of bij 
leerkracht, receptie en overblijf medewerker. 
Per kind vult u één formulier volledig in. Hier kunt u aangeven of u uw kind(eren) op vaste dagen of flexibel wilt 
laten overblijven. Speciale zaken/wensen zoals medicijn gebruik, allergieën en of er wel of geen foto’s gemaakt 
mogen worden van uw kind(eren) kunt u hierop invullen. 
Ook geeft u via het inschrijfformulier toestemming tot automatische incasso. 
 
Flexibel overblijven: 
Wat houdt flexibel overblijven in:  
Uw kind(eren) komt /komen bijna nooit overblijven, daarvoor bieden wij een kaart aan van 10 x overblijven. 
Deze kaart kost € 35,00 te betalen middels tikkie of betaalverzoek. 
Deze kaart is geldig voor de gehele school periode van uw kind(eren). 
U koopt 1 kaart en deze mag door alle kinderen van het gezin gebruikt worden. 
De kaart blijft in mijn bezit en ik stuur u een foto als er nog 2x overblijven open staat, dan kan u beslissen of u 
nog een nieuwe kaart wil aanschaffen. 

  

Hallo mijn naam is Sylvie van Deursen van TSO Bij Sylvie 

 
Ik verzorg op verschillende scholen in Valkenswaard het overblijven. 
Zo ook bij De Pionier. 



 
Betalen en kosten: 
Het overblijven kost € 2,50 per keer, per kind als uw kind vast overblijft. 
Wij houden bij hoe vaak uw kind(eren) per maand hebben overgebleven en de kosten van het overblijven 
worden achteraf / einde maand geïncasseerd. 
 
Aan en afmelden: 
Als u gekozen hebt voor vaste dagen, hoeft u niet apart aan te melden. Mocht uw kind(eren) op de vaste dag 
niet komen, dan moet u dit afmelden. 
Blijft u kind(eren) flexibel over, dan moet u dit per overblijfdag aanmelden. 
 
Aan en afmelden kan via: 
Telefoonnummer: 06-13622799. 
U mag ook een Whatsapp sturen naar dit nummer. 
 
Vragen, suggesties, opmerkingen, klachten: 
Mocht er iets zijn wat u kwijt wilt omtrent het overblijven, dan mag u mij altijd bellen of een e-mail sturen aan: 
tsobijsylvie@hotmail.com . 
 
Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Sylvie van Deursen 

TSO Bij Sylvie 

 
Telefoonnummer: 06-13622799 
 
Mocht u zelf interesse hebben om ons gezellige team te komen versterken of kent u iemand, bel me dan. 
Zo kan ik u de voordelen, o.a. de leuke vrijwilligersvergoeding die er tegenover staat, toelichten. 
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