
   
 
Beste ouders en verzorgers, 

Over een paar weken is het schooljaar voorbij en daardoor ook het overblijven voor dit schooljaar. 

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

 

 

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.   

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.  

Aanmelden voor een extra dag TSO of afmelden van een dag TSO kan door: 

✓ Een wijziging aan te vragen in het ouderportaal. 

https://bsodethuisclub.kindplanner.nl/#/login 

Ga hiervoor naar Contracten – Open het contract – Klik rechts op de groene bol – Kies voor 

wijzigen.  

✓ Een e-mail te sturen naar info@dethuisclub.nl 

U krijgt vervolgens een nieuwe overeenkomst aangeboden via het ouderportaal voor digitale 

goedkeuring.  

 

Kinderen die naar de middelbare school gaan 

De kinderen uit groep 8 die de ESV gaan verlaten hoeven hun TSO contract niet op te zeggen.  

Het TSO contract wordt automatisch stopgezet per 31 augustus 2022. 

 

De juiste telefoonnummers bij calamiteiten 

Voor de bereikbaarheid van ouders bij calamiteiten is het van belang dat wij de juiste 

telefoonnummers hebben. Wijzigingen kunnen doorgegeven worden: 

✓ In het ouderportaal bij menu familie - Klik rechts op de groene bol -  Gegevens bewerken 

✓ Door een e-mail te sturen naar diana@dethuisclub.nl 

✓ Door een Whatsapp bericht te sturen naar Diana via het telefoonnummer: 06-24806749 

 

TSO factuur juli en augustus 

De kosten voor het overblijven worden over 12 maanden gespreid, waardoor ouders iedere maand 

hetzelfde bedrag betalen. Hierdoor zal het maandbedrag ook in de maanden juli en augustus 

gefactureerd worden.  

 

  



   
 
TSO kosten schooljaar 2022-2023  

De overblijfkosten zullen het komende schooljaar niet verhoogd worden.  

Onderstaand zijn de kosten voor komend schooljaar opgenomen.  

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 

 

 

TSO voetbaltoernooi 

Sinds 10 mei zijn maar liefst 7 teams fanatiek de strijd aangegaan om de medaille van ons TSO 

voetbal toernooi te winnen. De teams zijn samengesteld uit kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Leuk om 

te zien hoe de kinderen spelen, maar ook leuk om te zien dat de teams aangemoedigd worden door 

niet spelende kinderen. Op donderdag 7 juli om 12.15 uur is de finale. U bent van harte welkom om te 

komen kijken! Na afloop van de finale krijgen de kinderen van alle teams iets lekkers om het toernooi 

af te sluiten. Het overblijf team is benieuwd welk team er met de medailles vandoor gaat. 

 

Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie en kijken ernaar uit om de kinderen weer te mogen 

verwelkomen tijdens het overblijven op maandag 22 augustus.  

 

Met vriendelijke groet, 

Het TSO opvangteam van De Thuisclub 


