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Medicijngebruik van uw kind
Mocht het zo zijn dat uw kind medicijnen gebruikt die tijdens 
de TSO moeten worden ingenomen dan kunt u dat op het 
inschrijfformulier aangeven. Wij houden daar dan uiteraard 
rekening mee.

Oudercontact
Wanneer een overblijfmedewerker structureel, opvallend 
gedrag ziet bij een kind tijdens de TSO, dan wordt dit terug-
gekoppeld naar de ouder/verzorger. De TSO coördinator 
neemt in dat geval meestal telefonisch contact op.

Informatie en vragen
Wilt u uw kind opgeven of heeft u na het lezen van deze folder 
nog vragen? De TSO coördinator staat u graag te woord.

TSO coördinator: Marrie Kiekebos
T: 06 23 54 05 56
E: tso@cbshetkompasmeppel.nl

cbs Het Kompas biedt:

• een volledig verzorgde lunch, inclusief vers fruit en drinken

• rust en ontspanning voor uw kind

• kinderen kunnen samen eten en spelen 

• uitstekende kwaliteit, prima begeleiding

• compleet programma van 8.30 - 15.15 uur

Overblijven  
is leuk!



De tussenschoolse opvang is  

vanaf heden gehuisvest in het 

gloednieuwe gebouw Het Palet. 

Deze nieuwe lokatie biedt veel  

mogelijkheden om de opvang  

nog beter te verzorgen.

Lekker en verantwoord lunchen
Als uw kind gebruik maakt van de Tussenschoolse Opvang 
(TSO) dan wilt u natuurlijk dat hij of zij in goede handen is en 
met plezier overblijft.

TSO vindt plaats in de vrije tijd van de kinderen en het is 
daarom belangrijk dat zij rustig hun lunch kunnen nuttigen.  
Zij moeten zich hierbij kunnen ontspannen en de gelegenheid 
krijgen zich weer op te laden voor de middag. Daarbij sluiten 
we aan op het pedagogisch klimaat van de school. Samen 
eten is zo een sociaal gebeuren en een prettige onderbreking 
van de schooldag! Bovendien heeft onderzoek aangetoond 
dat een goede maaltijd de leerprestaties in positieve zin 
beïnvloedt!

Abonnement of strippenkaart voor een complete 
lunch
Als ouder/verzorger kunt u in dit cursusjaar kiezen voor een 
abonnement of een strippenkaart. In beide gevallen verzorgt 
de TSO een complete broodmaaltijd, vers fruit en drinken.  

De lunch duurt zo’n 30 minuten. Op deze manier heeft uw 
kind van 8.30 - 15.15 uur te maken met één organisatie.  
Wel zo handig!

Voordelen van de strippenkaart
•	 Flexibel in te zetten
•	 Meer vrijheid in afnamemomenten

Voordelen van een abonnement
•	 Lagere kosten (€ 3,00)
•	 Uw kind hoeft niet telkens opnieuw aangemeld te worden
 
De kosten
Bij een abonnement kost het deelnemen aan de lunch 
€ 3,00 per kind. Er is sprake van een abonnement als uw 
kind(eren) op vaste dagen overblijven. U kunt dit aangeven op 
het aanmeldingsformulier. Wanneer u gebruik maakt van de 
strippenkaart, zijn de kosten € 3,50. De strippenkaart is 
inzetbaar bij wisselende of voor extra dagen. Bij de TSO- 
coördinator kunt u meer informatie vragen of zich opgeven.

Samen lunchen, samen spelen
Als de kinderen klaar zijn met hun lunch krijgen ze de  
gelegenheid om een half uur te spelen. Dat doen we zoveel 
mogelijk buiten. De TSO beschikt over eigen spelmateriaal. 

Groepsindeling
De grootte van de groep varieert naar de leeftijd van de  
kinderen. Dat geeft het volgende beeld:

Groep 1-2 1 kindercoach 10 leerlingen

Groep 3-4 1 kindercoach 12 leerlingen

Groep 5-8 1 kindercoach 15 leerlingen

Alles over de tussenschoolse opvang bij cbs Het Kompas




