Smallsteps TSO

15 september 2016

Stede Broec

Geachte ouder(s), verzorger(s),
Met ingang van 1 oktober 2016 zal smallsteps kinderopvang, handelend onder de naam ffpauze.nl de TSO van uw zoon/dochter gaan verzorgen op R.K Willibrordus en O.B.S. de
Klim-op. Het team van de TSO bestaat uit pedagogisch medewerkers vanuit de smallsteps
locaties Villa Sprookjestuin en Jubelz en bestaande vrijwilligers vanuit beide scholen. De
TSO heeft een locatiemanager/TSO coördinator die de contacten onderhoud tussen de
TSO medewerkers, de vrijwilligers, school en de ouders/kinderen. De TSO zal gevestigd zijn
op de school van uw zoon/dochter. Daarbij maken we gebruik van de huisvesting van R.K.
Willibrordus en O.B.S. de Klim-op.
Bijgaand bij deze nieuwsbrief ontvangt u een inschrijfformulier. Wanneer u gebruik wilt
maken van de TSO, willen wij u vragen om deze voor 28 september 2016 retour te zenden.
U kunt het formulier digitaal aan ons versturen of afgeven aan de directeur van de school
waar uw zoon/dochter verblijft.
Wij hebben er met zijn allen ontzettend veel zin en wensen uw kind(eren) veel plezier
tijdens een gezellige lunch!
Hieronder nog een aantal belangrijke punten:












De aanmelding voor de TSO voor groep 1 tot en met 8 geschiedt op initiatief van
de ouders en de kosten voor de opvang zijn voor rekening van de ouders.
Middels de inschrijving ontvangt u een contract en de daarbij behorende
algemene voorwaarden. Deze overeenkomst geldt voor een volledig schooljaar
(40 weken en wordt aan het einde van het schooljaar stilzwijgend verlengd voor
het volgende schooljaar. De plaatsing van kinderen uit groep 8 wordt aan het
einde van het schooljaar automatisch stopgezet.
De kosten worden maandelijks vooraf geïncasseerd. Betaling vindt plaats via
machtiging tot automatische incasso (bij een volledig schooljaar verdeeld over
tien maandelijkse termijnen over de maanden september tot en met juni) .
De kinderen nemen hun eigen lunchpakket mee.
Het tarief voor afname van de TSO in het schooljaar 2016 – 2017 is vastgesteld op €
3,25 per dag. Voor 1 dag per maand is dit € 12,99 (€ 3,25 x 40 weken:10 maanden is
€13.00). Incidentele opvang bedraagt € 4,08 per dag en geschiedt ook via
inschrijving door de ouders.
Tarieven worden jaarlijks geïndexeerd conform de consumenten prijsindex.
De kosten voor de TSO worden jaarlijks bepaald en uiterlijk twee maanden voor
het einde van de looptijd bekend gemaakt aan de opdrachtgever en de ouders.
Het abonnement is persoonsgebonden en kan niet op anderen worden
overgedragen.
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Wanneer uw kind ziek is, willen wij u vragen om dit voor 9.00u aan ons door te
geven per mail of via de directeur van de school.
Ruilen van dagen is toegestaan, mits er plek is en het vooraf per mail is gemeld
aan de TSO coördinator of directeur van de school (minimaal 24 uur van te
voren).
Wanneer er vragen of opmerkingen zijn over de TSO kunt u ons contacten:
Smallsteps TSO, villasprookjestuin@smallsteps.info, 0228 - 515242

Met vriendelijke groet namens het team van de TSO,
Angelique Huijgens – de Jong
Locatiemanager smallsteps kinderopvang
Yvonne Rijpkema
TSO Coördinator smallsteps kinderopvang

Postadres TSO
industrieweg 36, 1613 KV Grootebroek
T +31 (0)228 515242
M +31 (0)615 669321
angelique.dejong@smallsteps.info
villasprookjestuin@smallsteps.info
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