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Kwintsheul, 19 juli 2021 

 

 

Betreft: tussenschoolse opvang 

 

 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

 

 

Dit schooljaar hebben we onderzoek gedaan naar het innen van het overblijfgeld. We willen 

dit op een andere en professionele manier doen. Samen met oudervereniging,  

medezeggenschapsraad en werkgroep overblijf hebben we naar 2 mogelijkheden gekeken. 

Hiervoor hebben we ook contact gezocht met de oudervereniging van de Mariaschool.  

 

We kunnen dit niet zomaar veranderen, omdat we ook gegevens van u nodig hebben. Dit 

doen we zoals de wet persoonsgegevens AVG ons voorschrijft. 

We gaan dit in het nieuwe schooljaar oppakken en u krijgt daar nog info over. 

 

Toch gaan we in schooljaar 2021/2002 al iets veranderen. We gaan geen overblijfkaarten 

meer gebruiken. Daarvoor moet u wel de betaling rond hebben en aangeven hoeveel dagen 

uw kind(eren) overblijven.  

U kunt kiezen voor de volgende mogelijkheden. 

Hoeveel dagen blijft uw kind over:  

(Onderstaande staat nogmaals op blad 3. Wilt u blad 3 invullen en doormailen naar ons)  

 

O 3 dagen overblijven, kosten € 115,00 (3 x  € 1,00 x 40 weken - € 5,00 onvoorzien) 

Welke dagen? 

● maandag 

● dinsdag 

● donderdag 

O 2 dagen overblijven, kosten € 75,00  (2 x € 1,00 x 40 weken - € 5,00 onvoorzien) 

Welke dagen? 

● maandag 

● dinsdag 

● donderdag 

O 1 dag, kosten € 35,00 (1 x € 1,00 x 40 weken - € 5,00 onvoorzien) 

Welke dag? 

● maandag 

● dinsdag 

● donderdag 
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Naam van uw kind(eren) Groep 

  

  

  

  

 

U kunt het bedrag overmaken op rekening stichting Vrienden van de Andreashof,  

NL 11 RABO 0155667009. Wilt u het bedrag betalen voor maandag 23 augustus 2021.  

U hoeft nu niet meer te zorgen dat er elke keer geld wordt overgemaakt voor een 

overblijfkaart.  

 

Linda Kolcu heeft jarenlang de administratie en organisatie van het overblijven gedaan. Zij 

gaat ons nu verlaten, omdat zij een andere baan heeft. Jenny, onze administratief 

medewerkster, gaat dit oppakken. Zij zal de administratie en organisatie nu gaan regelen. Zij 

zal daarvoor het mailadres gebruiken: andreashof.overblijf@wsko.eu  

 

Waarschijnlijk heeft u nu nog oude overblijfkaarten thuis. Dit is inderdaad nog geld waard. 

Wilt u op maandag 6 september 2021 de overblijfkaart(en) aan uw kind(eren) meegeven. 

De overblijfkaart graag in een boterhamzakje. Wij zullen het geld in het boterhamzakje doen.  

 

Wij kunnen het overblijven niet regelen zonder overblijfouders. Dus misschien wilt u ons 

helpen, dan graag via het mailadres opgeven. Het gaat om een uurtje in de week en u krijgt 

hiervoor een vergoeding. 

Gaat dit niet lukken, dan zijn wij helaas genoodzaakt om professionals in te kopen, waardoor 

we het bedrag van het overblijven zullen moeten verhogen.  

 

Incidenteel overblijven kan nog wel (b.v. 2 of 3 keer in het schooljaar). Dit moet u dan 

doorgeven aan de leerkracht(en) en u kunt dan € 3,75 meegeven aan uw kind.  

 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mailen naar andreashof.overblijf@wsko.eu 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Werkgroep overblijf 

 

Jenny van Lier 

Irma Smits 

 

 

 

 

mailto:andreashof.overblijf@wsko.eu
mailto:andreashof.overblijf@wsko.eu


R.K. Basisschool  

WSKO Andreashof 

      Leeuwerik 11 

      2295 PE  KWINTSHEUL 

 

T. 0174-294193 

E. andreashof@wsko.eu 

W. www.andreashof.wsko.nl 

 

 

 

 

 

 

Wilt u dit blad doorsturen naar andreashof.overblijf@wsko.eu voor maandag 23 augustus 

2021?  Zo kunnen we op maandag 30 augustus goed starten met het overblijven.  

 

 

O 3 dagen overblijven, kosten € 115,00 (3 x  € 1,00 x 40 weken - € 5,00 onvoorzien) 

Welke dagen? 

● maandag 

● dinsdag 

● donderdag 

 

 

O 2 dagen overblijven, kosten € 75,00  (2 x € 1,00 x 40 weken - € 5,00 onvoorzien) 

Welke dagen? 

● maandag 

● dinsdag 

● donderdag 

 

 

O 1 dag, kosten € 35,00 (1 x € 1,00 x 40 weken - € 5,00 onvoorzien) 

Welke dag? 

● maandag 

● dinsdag 

● donderdag 

 

 

 

naam van uw kind(eren) groep 
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