CBS de Kamperschouw 2019

Welkom bij Kibeo!
Tussenschoolse opvang (TSO)
Je kind kan tussen de middag gebruikmaken
van de tussenschoolse opvang. In deze
nieuwsbrief vind je de prijzen voor 2019.
Aanmelden
Je kan je voor de tussenschoolse opvang
aanmelden via het online inschrijfformulier op
kibeo.nl. Er zijn twee mogelijkheden om TSO
af te nemen: een abonnement of een
strippenkaart.
Abonnement
Komt je kind één of meerdere keren per week
op school eten, dan is het voordeliger om een
abonnement te nemen. Je kind hoeft niet op
vaste dagen te komen; met een abonnement
kan gemakkelijk van dag gewisseld worden.
Tarieven 2019
Abonnement
Aantal keer TSO
40 (1 keer per week)
80 (2 keer per week)
120 (3 keer per week)
160 (4 keer per week)
Strippenkaart
20 keer

Prijs per keer
€ 2,65
€ 2,65
€ 2,65
€ 2,65
€ 2,85

Totaalprijs
€ 106,00
€ 212,00
€ 318,00
€ 424,00
€ 57,00

Strippenkaart
Eet je kind af en toe op school, dan kan je een
strippenkaart kopen. Je koopt een kaart van
20 keer en meldt je kind iedere keer dat hij of
zij komt eten apart aan. De TSO-medewerker
kan je vertellen hoe je dit doet. Als de
strippenkaart op is, krijg je automatisch een
nieuwe en je ontvangt daarvoor een factuur.

Informeren TSO-medewerker
De TSO-medewerker houdt bij welke kinderen
er die dag komen. Komt je kind op een andere
dag of een keer helemaal niet? Laat het dan
weten. Zo weet de TSO-medewerker altijd
welke kinderen aanwezig moeten zijn op de
TSO. Heeft je kind een abonnement, maar
komt hij of zij op wisselende dagen, dan
vragen wij je ook dit elke keer door te geven
aan de TSO-medewerker.
Wil je geen gebruik meer maken van de TSO?
Geef dit dan door aan de afdeling Klantrelatie
via klantrelatie@kibeo.nl of 0113 760 250.
TSO In het kort
• De tussenschoolse opvang vindt plaats
tijdens schoolweken op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag. In de door
de school gedefinieerde schoolvakanties,
op vrije dagen, studiedagen en overige
roostervrije dagen is er geen
tussenschoolse opvang.
• De tussenschoolse opvang duurt altijd één
uur, ook wanneer de middagpauze van de
school langer duurt. Na dit uur is het
toezicht op je kind een
verantwoordelijkheid van de school.
• Je kind neemt zelf zijn of haar lunch mee.
• De voorwaarden die gelden voor de
tussenschoolse opvang staan op kibeo.nl.
• Bij afname van een abonnement ontvang
je maandelijks een factuur.
Meer informatie? Neem contact op met de
afdeling Klantrelatie via klantrelatie@kibeo.nl
of 0113 760 250 of kijk op kibeo.nl

