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Colofon

Jaarlijkse aan het begin van
het schooljaar informeren wij
ouders over nieuws en de
ontwikkelingen van het
overblijven op school.
Stichting TSO ESKADEE
(Stichting Tussenschoolse
opvang ESKADEE)

TSO-coördinator
Yvonne de Rond
Bereikbaar onder nummer:
06 – 5557 3073

e-mail:
tso@eskadee.nl
Meer weten over ons?
ESKADEE
Centraal Bureau
Middelmeede 38
4921 BZ Made
Postbus 153
4920 AD Made
Tel.: 0162-686179
E-mail: info@eskadee.nl
Website: www.eskadee.nl

VOOR ALLE 6 SCHOLEN VAN SKOD
(stichting katholiek onderwijs Drimmelen)
BS de lage weide in Made
BS Den Duin in Made
BS De Zonzeel in Terheijden

BS de Stuifhoek in Made
BS de Elsenhof in Wagenberg
BS de Zeggewijzer in Terheijden

TSO ESKADEE
Steeds meer kinderen blijven over tussen de middag op school, dat maakt het
overblijven een belangrijk onderdeel van de schooldag. De TSO teams op de
scholen doen hun uiterste best het overblijven gezellig, veilig en vertrouwd te
laten verlopen voor de kinderen moet zijn.
TARIEF OVERLBIJVEN 2015- 2016
De prijs voor overblijven wordt in overleg met het schoolbestuur, de GMR en
overige betrokken partijen vastgesteld. De prijs van het overblijven bij alle SKODscholen blijft € 2,10 per overblijfbeurt per kind. Mocht blijken dat aanpassing
noodzakelijk is in de tweede helft van het schooljaar 2015-2016 dan informeren wij
u tijdig.
GOED OVERLEG TUSSEN TSO ESKADEE EN SCHOOL
Wij vinden goed overleg en afstemming tussen school en overblijfteam belangrijk.
Daarom vindt 2x per jaar een overleg plaats tussen school en overblijfteam,.
Tijdens dit overleg wordt de gang van zaken van het overblijven, wensen en
eventuele verbeterpunten besproken. Zodoende zorgen we dat het overblijven
naar tevredenheid blijft verlopen. Ook uw mening telt! Heeft u vragen,
opmerkingen of suggesties over het overblijven op school?
Voor contact met de TSO coördinator, Yvonne de Rond: tso@eskadee.nl
GEZONDE LUNCH MEEGEVEN
De school en ESKADEE willen het belang van een gezonde
en verantwoorde lunch benadrukken. Wij vragen u daarom om
een gezonde en verantwoorde lunch voor uw kind te
verzorgen. Liever dus geen snoepgoed of koek meegeven,
maar geef uw kind als extraatje een gezond alternatief mee
zoals rauwkost, mueslireep of peperkoek.

VRAGEN OVER OVERBLIJFADMINISTRATIE?
Aanmelding, afmelden en betalen gaat via een digitaal TSO-administratiesysteem :
iDEALnet. Een persoonlijke inlog: online, veilig en snel!
Murlen Dienstverlening
Postbus 111, 4820 AC MADE
Telefoon: 085- 273 4910
e-mail: murlen@murlendienstverlening.com
website: www.murlendienstverlening.com

VRAGEN OVER
iDEALnet?
Bel de helpdesk:

085- 273 4910

VEELGESTELDE VRAGEN OVER HET OVERBLIJVEN
1. Wat is de werkwijze voor aan- en afmelden
2. Hoe herken ik het TSO team? herkenbaar op het school en het schoolplein
3. Wie is het aanspreekpunt van het overblijfteam per school ?
1. WERKWIJZE AAN- / AFMELDEN

2. HERKENBAAR OP SCHOOLPLEIN

Aan- en afmelden voor de TSO kunt u zelf regelen op
uw eigen ouderpagina in iDEALnet, liefst zo snel
mogelijk maar uiterlijk op de dag zelf vóór 10.00 uur!
Hoe? Check de werkwijze ook via www.eskadee.nl
of klik hier.
Incidenteel overblijven? Bel met de helpdesk van
Murlen voor de mogelijkheden: 085 – 273 49 10.
Bij het tijdig afmelden (vóór 10.00 uur) op vaste
overblijfdagen worden geen kosten in rekening
gebracht.

Door de rode
bodywarmers is elk
TSO team goed
herkenbaar op het
school plein, voor
kinderen en voor
ouders!
Dus heeft u een vraag
stel ze gerust aan een
van de overblijfmedewerkers!

3. AANSPREEKPUNT EN BEREIKBAARHEID OVERBLIJFTEAM PER SCHOOL

WELKE SCHOOL

AANSPREEKPUNT
TSO Team ESKADEE

E-mailadres TSO team

Basisschool de lage weide
Made

Wietske Sins
Anja Roomer
Sandra Verdaasdonk

tsolageweide@hotmail.com

Basisschool Den Duin
Made

Hellen Krooswijk
Elly van Keulen

tsodenduin@hotmail.com

Basisschool De Stuifhoek
Made

Helma de Bok

tsostuifhoek@hotmail.com

Basisschool De Elsenhof
Wagenberg

Mandy de Ruijter

tsoelsenhof@hotmail.com

Basisschool De Zeggewijzer
Terheijden

Jacqueline Huzen

tsozeggewijzer@hotmail.com

Basischool De Zonzeel
Terheijden

Saskia van der Voort
Josephine van Gurp

tsozonzeel@hotmail.com

