
   
 
Beste ouders en verzorgers, 

Graag informeren wij u via deze weg over enkele TSO aangelegenheden.  

Tosti’s 
In verband met de coronamaatregelen worden er tot de zomervakantie nog steeds geen tosti’s bereid 
op de TSO.  
 
TSO dagen wijzigen 
Om er voor te zorgen dat wij ook het komende schooljaar de TSO goed kunnen blijven verzorgen is 
het van belang dat wij weten welke kinderen er op welke dagen naar de TSO gaan. Wij verzoeken u 
vriendelijk eventuele wijzigingen in TSO dagen van uw kind(eren) per mail (info@dethuisclub.nl) aan 
ons door te geven, zodat wij er voor kunnen zorgen dat deze gegevens voor het komende schooljaar 
goed vermeld staan op de presentielijsten.  
 
Kinderen die naar groep 2 of groep 5 gaan 
- Voor de kinderen die na de zomervakantie naar groep 2 gaan bestaat de mogelijkheid om ook op de 
dinsdag over te blijven.  
- Voor de kinderen die na de zomervakantie naar groep 5 gaan bestaat de mogelijkheid om ook op de 
vrijdag over te blijven. 
 
Kinderen die naar de middelbare school gaan 
De kinderen van groep 8 die de ESV gaan verlaten hoeven geen mutatieformulier in te vullen. Het 
TSO contract wordt automatisch stopgezet. 
 
De juiste telefoonnummers bij calamiteiten 
Voor de bereikbaarheid van ouders bij calamiteiten is het van belang dat wij de juiste 
telefoonnummers hebben. Wij vragen u om eventuele wijzigingen per mail of app aan Diana door te 
geven: diana@dethuisclub.nl / 0624806749.   
 
TSO factuur juli 
Afgelopen schooljaar heeft gedurende de lockdown, in verband met corona, geen TSO 
plaatsgevonden. Voor de periode van 16 december 2020 tot 6 april 2021 worden geen TSO kosten in 
rekening gebracht. In juli ontvangt u een factuur voor de openstaande kosten voor de TSO van dit 
schooljaar.  
 
TSO kosten schooljaar 2021-2022  

Onderstaand zijn de kosten voor volgend schooljaar opgenomen. In overleg met het schoolbestuur is 

er ten opzichte van het huidige schooljaar een verhoging.  

TSO-opvangcontract; opvangkosten per overblijfbeurt  € 2,40 

Strippenkaart; opvangkosten per overblijfbeurt € 2,65 

Incidenteel overblijven; opvangkosten per overblijfbeurt € 3,25 

Extra dag overblijven bovenop TSO-opvangcontract € 3,25 

Inschrijfgeld bij aanmelding voor de TSO € 0,00 

 
Opvangkosten per jaar bij een TSO-opvangcontract 
 

1 dag per week overblijven €   96,00 

2 dagen per week overblijven € 192,00 

3 dagen per week overblijven € 288,00 

4 dagen per week overblijven € 365,00 

 

Met vriendelijke groet, 

Het TSO opvangteam van De Thuisclub 
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