O.B.S. ‘t Geuzennest
Braakmanlaan 14
4521 AA Biervliet
tel.:
0115 – 48 16 83
e-mail:
tgeuzennest@leertij.nl
website: t-geuzennest.nl

Aan:

De ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen van ’t Geuzennest.

Betreft:

Overblijfregeling schooljaar 2016 - 2017

Voor schooljaar 2016- 2017 is het overblijven voor de boven- en onderbouw van onze
basisschool ’t Geuzennest in Biervliet als volgt geregeld:
BESCHIKBAARHEID VAN OVERBLIJFMOGELIJKHEDEN
a) Basisschool ‘t Geuzennest stelt overblijfmogelijkheden beschikbaar als een extra dienst
aan de ouders. De MR is verantwoordelijk voor het opzetten van een regeling hiervoor.
b) Deelname aan overblijven kan alleen na inschrijving.
c) Ouders die hun kinderen niet inschrijven voor frequent overblijven, kunnen gebruikmaken
van een incidentele overblijfmogelijkheid. Hiertoe dient een aparte overblijfkaart te
worden gekocht.
d) De MR zal het overblijfproces bewaken en waar nodig bijsturen.
INSCHRIJVING
e) De ouders geven aan het begin van het schooljaar op, of hun kind(eren) frequent van
overblijfregeling gebruik zullen maken.
f) Ze doen hiervoor een inschatting van het aantal keren deelname van hun kind(eren) voor
het gehele schooljaar.
g) De inschrijving voor gebruikmaken van frequente overblijf geschiedt middels bijgaande
verklaring, inleveren bij juf Natasja
BETALING
h) Betaling van de ingeschatte keren overblijf dient te gebeuren, door overboeking op het
speciale overblijfrekeningnummer 13.42.78.615 t.n.v. Stichting vrienden van: o.v.v.
Overblijven schooljaar 2016-2017. Er wordt betaald in 4 gelijke termijnen van 10 weken.
In de loop van het schooljaar ontvangen de ouders een specificatie van de te betalen
kosten en het bankrekeningnummer waarop de vergoeding vooraf overgemaakt moet
worden.
i) Kinderen die structureel overblijven betalen € 1,25 per overblijf. Voor deze kinderen
worden geen overblijfkaarten uitgegeven, maar zal per overblijf de presentie worden
geregistreerd op de overblijflijst.
j) Naast de betaling op voorhand, wordt een kaart verkocht voor incidenteel overblijven,
ter waarde van € 15,00 (= 10 overblijfbeurten).
k) In geval dat, aan het eind van het schooljaar, blijkt dat er teveel betaald is voor het
frequente overblijven wordt dit teruggestort.

Namens,
MR
Overblijfouders
Team ’t Geuzennest
Juf Petra

INSCHRIJVING
Ik, ondergetekende, ouder/ voogd van:
a) Kind 1,

, groep start/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8

b) Kind 2,

, groep start/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8

c) Kind 3,

, groep start/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8

d) Kind 4,

, groep start/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8

wenst WEL/ NIET frequent gebruik te maken van de overblijf op basisschool
’t Geuzennest in Biervliet. *Doorhalen wat niet van toepassing is – gelieve in ieder geval een
formulier in te vullen en in te leveren.

Indien u bovenstaande met NIET beantwoordt, dan kunt u de punten 2 en 3 overslaan,
vervolgens onderaan ondertekenen en deze inschrijving inleveren.
Incidenteel overblijven valt ook buiten deze inschrijving.

1.

OPGAVE VAN DEELNAME
a)
b)
c)
d)

Ik schat het gewenste aantal keren overblijf per kind als volgt:
Kind 1, zal ongeveer ….. keren overblijven op de volgende dagen:
ma / di / do / vr
Kind 2, zal ongeveer ….. keren overblijven op de volgende dagen:
ma / di / do / vr
Kind 3, zal ongeveer ….. keren overblijven op de volgende dagen:
ma / di / do / vr
Kind 4, zal ongeveer ….. keren overblijven op de volgende dagen:
ma / di / do / vr

Bij onregelmatig overblijven gelieve een inschatting te maken van het gemiddeld aantal
keren per week en per schooljaar
In totaal bevat dit schooljaar 40 weken.
Een kind dat 1 keer per week overblijft, betaalt € 50,-- per jaar ofwel
€ 12,50 per 10 weken
Een kind dat 2 keer per week overblijft, betaalt € 100,-- per jaar ofwel
€ 25,-- per 10 weken
Een kind dat 3 keer per week overblijft, betaalt € 150,-- per jaar ofwel
€ 37,50 per 10 weken
Een kind dat 4 keer per week overblijft, betaalt € 200,-- per jaar ofwel
€ 50,-- per 10 weken
Ik geef voorkeur om te betalen per jaar/per 10 weken*
(* doorhalen wat niet van toepassing is)

2.

BETALING
Ik zal het berekende bedrag na ontvangst van de kostenspecificatie per kind overmaken.
De rekening hiervoor ontvang ik graag digitaal/per post*
(* doorhalen wat niet van toepassing is)
(* wanneer er gekozen wordt voor digitaal graag uw e-mailadres vermelden)
E-mailadres:…………………………………………………….

3.

ONDERTEKENING
Naam:
Handtekening:

Datum:

AANVULLENDE INFORMATIE
Om een beter overzicht te krijgen welke kinderen wanneer over moeten blijven, zullen wij
als leerkrachten er op toe zien wie en wanneer er overgebleven wordt. Dit doen we aan de
hand van een namenlijst waarop alle namen van de kinderen staan.
•
•

•

Wanneer uw kind op vier dagen overblijft hoeft u niets in te vullen. Wij ontvangen
deze informatie van u via bovenstaand formulier.
Wanneer uw kind minder dan 4 dagen maar wel iedere week op dezelfde dagen
overblijft, wilt u dan aangeven welke dag of dagen ze structureel overblijven. Dit kunt
u ook aangeven op bovenstaand formulier.
Wanneer uw kind incidenteel of op verschillende dagen moet overblijven, willen wij u
vragen de data door te geven aan de leerkracht van uw kind/kinderen, via de mail.
Wilt u dit minstens een dag vooraf doen.

Voor groep start/ 1: veraliddell@ogperspecto.nl
judithgravemaker@ogperspecto.nl
Voor groep 2:

jessicafrusch@ogperspecto.nl
lissavanwaes@ogperspecto.nl

Voor groep 3/4:

natasjaderidder@ogperpecto.nl
ruudhuisman@ogperspecto.nl

Voor groep 5/6:

marionvanlandschoot@ogperspecto.nl
sharonvanminnen@ogperspecto.nl

Voor groep 7/8:

petravanstrien@ogperspecto.nl
ruudhuisman@ogperspecto.nl

Wanneer u uw kind op de dag zelf wilt opgeven voor de overblijf kunt u dit telefonisch
doorgeven voor 08.45 uur aan de leerkracht van uw zoon/dochter. Zij zorgen er dan voor
dat uw kind genoteerd wordt op de overblijflijst.

Inleveren voor vrijdag 8 juli aanstaande.

