INFORMATIEFOLDER
OVERBLIJVEN
SKOD-scholen
Schooljaar 2015-2016

TSO ESKADEE verzorgt reeds veel jaren met
veel enthousiasme de tussenschoolse opvang
bij alle SKOD- basisscholen in de gemeente
Drimmelen. Deze scholen zijn:
 Basisschool de lage weide in Made
 Basisschool De Stuifhoek in Made
 Basisschool Den Duin in Made
 Basisschool De Zonzeel in Terheijden
 Basisschool De Zeggewijzer
 Basisschool De Elsenhof in Wagenberg

andere dingen te doen dan in de klas, zodat
ze weer opgeladen zijn voor de lessen in de
middag.

Graag stellen we ons graag aan u voor!

GEZELLIG, VEILIG EN VERTROUWD!

OVERBLIJVEN:
Een goed begin van de middag!
Ouders zijn door hun werk/studie niet altijd in de
gelegenheid om hun kinderen tussen de
middag op te vangen. Ook is het voor kinderen
die ver van school wonen belangrijk dat ze
kunnen overblijven. Veel kinderen blijven
daarom tussen de middag over, dat maakt
overblijven een belangrijk onderdeel van de
schooldag voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

Vragen over de TSO ?

tso@eskadee.nl
Vragen over de TSO administratie?
Bel de helpdesk iDEALnet:

085 -273 4910
Contact met overblijfteam per school?

tsolageweide@hotmail.com
tsodenduin@hotmail.com
tsostuifhoek@hotmail.com
tsoelsenhof@hotmail.com
tsozeggewijzer@hotmail.com
tsozonzeel@hotmail.com

Visie
Kinderopvang ESKADEE draagt zorg voor een
ontspannen lunchpauze voor ieder kind. Wij
vinden het belangrijk dat het overblijven gezellig
en ontspannend is, zodat uw kind in rust de
boterhammen op kan eten. Het overblijven is
net als thuis, maar dan met vriendjes en
vriendinnetjes. De kinderen kunnen even
bijkomen, lekker binnen of buiten spelen en dat
allemaal onder toezicht. Kinderen moeten
tijdens het overblijven de ruimte krijgen om

ONZE WERKWIJZE
Elke school heeft een aparte ruimte waar de
kinderen kunnen overblijven. De kinderen
melden zich bij het overblijfteam en worden
geregistreerd. De kinderen eten met
klasgenootjes hun meegebrachte lunch op.
Bij grotere scholen wordt in twee groepen
gegeten. Na het eten kunnen de kinderen
gaan spelen. Buiten spelen en klimmen of
voetballen. Binnen zijn er puzzels, spelletjes,
en kleurplaten. De overblijfkrachten
begeleiden uw kind tot het moment dat de
leerkracht het overneemt op het schoolplein.
Meer info per school
Op onze website www.eskadee.nl (kies
Aanbod tussenschoolse opvang) kunt u meer
informatie vinden over de werkwijze van het
overblijven op de scholen.

WAT KOST OVERBLIJVEN?
Voor het schooljaar 2015-2016 is het tarief
€ 2,10 per overblijfbeurt per kind.
HOE AANMELDEN?
Voor het inschrijven, aanmelden en
betalingen voor het overblijven werken we
samen met Murlen Dienstverlening in
Terheijden. Er wordt gewerkt met een digitaal
administratiesysteem: iDEALnet.
Een veilig en efficiënte online-service, waar u
dus zelf uw betalingen en de aan- en
afmeldingen voor de TSO van uw kind online
kunt regelen. Handig, snel en veilig!

GEZOND ADVIES
ESKADEE en school onderstreept een gezonde
en verantwoorde voeding. We vragen u de
kinderen geen snoepgoed of koek mee te
geven. Geef uw kind een gezond alternatief
mee zoals rauwkost, mueslireep, peperkoek.

Kinderopvang ESKADEE biedt naast
tussenschoolse opvang, ook:

Voor vragen over aanmeldingen of betalingen
via iDealnet en/of andere vragen, kunt u
contact opnemen met Murlen Dienstverlening.

Telefoon: 085 – 273 4910
murlen@murlendienstverlening.com
www.murlendienstverlening.com
WANNEER KAN UW KIND
OVERBLIJVEN?
Op maandag, dinsdag en donderdag (op
sommige scholen ook op vrijdag) kan uw kind
overblijven. In de schoolvakanties en de ADVen studiedagen is er geen overblijven.
Het overblijfteam controleert elke dag of alle
opgegeven kinderen ook daadwerkelijk
aanwezig zijn.
INFORMATIE OVERBLIJFTEAM
Elke school heeft een overblijfteam bestaande
uit vaste gekwalificeerde beroepskrachten
aangevuld met enthousiaste vrijwilligers.
De aanspreekpunten per school kunt u vinden
op www.eskadee.nl.

-

OOK BELANGRIJK:
Naam op spullen
Tevens vragen wij u om de broodtrommels,
drinkbekers en tassen te voorzien van naam.
Aansprakelijkheid
TSO ESKADEE is niet aansprakelijk voor het
zoekraken van en schade aan persoonlijke
eigendommen zoals kleding, tassen en
speelgoed.
Verzekering
We adviseren u om een WA-verzekering af te
sluiten voor uw kind. Dit voorkomt vervelende
verrassingen als uw kind tijdens het overblijven
per ongeluk iets stuk maakt.

-

Kinderopvang 0 - 4 jaar
Peuterspeelgroepen 2 – 4 jaar
Buitenschoolse opvang 4 – 12 jaar
(voor- en naschoolse opvang)
Vakantieopvang 4 – 12 jaar

Centraal Bureau ESKADEE
Middelmeede 38
4921 BZ MADE
Tel: 0162 686179

info@eskadee.nl
www.eskadee.nl
VOLG ONS OOK OP

Wijzigingen voorbehouden

