
Betreft: tussenschoolse opvang 2021-2022 Delft, 2021-2022

Beste ouder(s)/verzorger(s),

We houden de kosten voor de tussenschoolse opvang laag onder andere doordat we de
betalingen innen via automatische incasso. Daarbij bieden we de keuze om te betalen in één
termijnen of gespreid, zie het overzicht hieronder voor de bijbehorende bedragen en
termijnen.

Indien u ervoor kiest om gespreid te betalen, zal het totaal door u te betalen bedrag worden
gedeeld door het aantal op dat moment nog mogelijke termijnen. U ontvangt over deze
berekening een e-mail.

Kosten
bedrag per
schooljaar

1 dag overblijven € 66,=
2 dagen € 132,=
3 dagen € 198,=
4 dagen € 264,=

Incidenteel overblijven kost € 3,= per keer. Indien uw kind incidenteel heeft overgebleven
ontvangt u hiervoor een factuur in januari en/of juni.

Wij verzoeken u om voor elk kind apart de achterzijde van deze brief in te vullen en in te
leveren bij de leerkracht.

Wij zorgen ervoor dat er tijdens het overblijven een overblijfmedewerker aanwezig is die met
de kinderen eet. Daarnaast spelen de kinderen ook buiten, waarbij de overblijfmedewerker
toezicht houdt. Wij vragen aan u een voedzame lunch mee te geven, wij denken hierbij aan
brood, wrap, etc. Er zijn geen mogelijkheden om eten op te warmen. Denk bij het
samenstellen van de lunch voor uw kind aan de hoeveelheid die hij/zij ook normaal thuis eet.
Geef uw kind ook iets te drinken mee, denk hierbij bijvoorbeeld aan melk, water en
limonade, maar geen drank met prik. Koek, snoep en chips vallen niet onder een voedzame
lunch, we vragen u dan ook om dit niet mee te geven.



Voorkeuren (kruis uw keuze aan)

Naam kind en groep

Start datum overblijven:

o Maandag
o Dinsdag
o Donderdag
o Vrijdag

Ik wil betalen in:
o1 keer
o gespreid

Naam rekeninghouder

IBAN nummer bankrekening

Adres

Mailadres

Datum en plaats

Handtekening

Door ondertekening van deze brief geeft u toestemming aan o.b.s. De Eglantier om
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af
te schrijven wegens TSO en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te
schrijven overeenkomstig de opdracht van o.b.s. De Eglantier. Als u het niet eens bent met
deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Met vriendelijke groet,

Y. den Haan
Locatiedirecteur
o.b.s. De Eglantier


