Beste ouders/verzorgers,
Nog een paar weken en sluiten we het huidige schooljaar af. Wellicht is het noodzakelijk dat
uw kind volgend jaar (weer) gebruik maakt van de Tussenschoolse Opvang. Om de groepen
klein en overzichtelijk te houden willen we graag tijdig weten welke kinderen iedere week op
vaste dagen komen overblijven (de “abonnementskinderen”) zodat wij voldoende ouders
kunnen inzetten om de Tussenschoolse Opvang goed en prettig te kunnen laten verlopen voor
uw kind. Weet u nu al dat uw kind volgend schooljaar (weer) iedere week komt overblijven
dan verzoek ik u dit formulier en de betalingsmogelijkheid op de achterzijde in te vullen. Het
formulier kunt u inleveren tot en met ………. aanstaande bij de leerkracht. De kosten per
keer voor de Tussenschoolse Opvang zijn € 1,50 (wijzigingen voorbehouden) Mocht u vragen
hebben dan kunt u ook mailen: overblijventriangel@gmail.com
Indien u uw kind aanmeldt voor schooljaar 2019-2020 gaat u akkoord met de voorwaarden
zoals deze in de brochure en schoolgids staan aangegeven. Wanneer u ons team komend
schooljaar als vaste kracht wilt komen versterken dan kunt u dat op de achterkant aangeven.
Alvast bedankt voor het vertrouwen en wij wensen uw kind(eren) een prettige overblijftijd op
de “AVES De Triangel”!
Namens het gehele team van de Tussenschoolse Opvang,
Raja van der Linde
Tussenschoolse Opvangcoőrdinator
___________________________________________________________
Aanmelding schoolseizoen 2019-2020:
Naam kind
:
Start volgend schooljaar in groep :
Start Tussenschoolse Opvang per :

……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..………...
……………………………………………………………………………………

Bijzonderheden (allergieën, medicijnen):
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
…..………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
………………………………
Komt overblijven op:

maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

ja/nee (vanaf groep 2)
ja/nee
ja/nee
ja/nee (vanaf groep 5)

Ouders/verzorgers bereikbaar tussen de middag via (max. 2 nummers):
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
Naam en handtekening ouder:……………………………………………………………..
** VERGEET U NIET DE BETALINGSMOGELIJKHEID ACHTEROP IN TE VULLEN?**

O optie 1:
MACHTIGINGSFORMULIER TUSSENSCHOOLSE OPVANG AVES “DE TRIANGEL”
Machtigen is de makkelijkste manier van betalen. U vergeet nooit te betalen het bespaart u de
herhalende rompslomp van betalen en u kunt afgeboekte bedrag laten terugboeken of uw
machtiging intrekken indien nodig. Daarnaast is het voor ons makkelijk omdat wij op tijd ons
geld ontvangen om de vergoedingen en het speelgoed te betalen! U als ondergetekende wordt
vooraf op de hoogte gesteld van het moment waarop de afschrijvingen bij benadering zullen
plaatsvinden. Deze staan op de bijgevoegde factuur. Daar dit een doorlopende machtiging is,
en u bent het niet eens met deze machtiging, dan heeft u een maand de tijd om uw bank
opdracht te geven het bedrag terug te boeken.
____________________________________________________________
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan
AVES De Triangel inzake overblijven
Om van zijn/haar rekening bedragen af te schrijven wegens
TUSSENSCHOOLSE OPVANG van …………………………………………….…………
(naam kind)
IBAN / BANKREKENINGNR :

………………………………………………………………………….

Betaler (naam van de rekeninghouder) :
Naam en voorletters

:

………………………………………………………………………………

Adres

:

………………………………………………………………………………

Postcode en woonplaats

:

………………………………………………………………………………

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals hierboven staat vermeld.
Datum

:

……………………………………………………………

Handtekening :

…………………………………………………………..

O optie 2:

Ik maak de totale factuur welke ik krijg in één keer aan het begin van
het schooljaar binnen de betalingstermijn over en krijg een korting van
2,5%

Datum

:

……………………………………………………………

Naam

:

…………………………………………………………..

Handtekening

:

………………………………………………………….

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Graag zou ik volgend schooljaar het team van de TO willen komen versterken op de
O
dinsdagen
O
donderdagen

