Uitleg overblijven op De Bron
Het is mogelijk om over te blijven op de Bron.
Wij verwachten van kinderen die op onze school overblijven dat ze gezond eten mee krijgen.
Wij willen dit graag vanuit school stimuleren.
In dit document zullen we uitleggen hoe het overblijven geregeld is op onze school.
Het overblijven kost € 2,00 per keer.
Er zijn meerdere opties bij het overblijven:
- Uw zoon/dochter blijft incidenteel over.
Uw zoon/dochter neemt € 2,00 (gepast) mee naar school en betaalt contant aan de
overblijfmoeder.
- Uw zoon/dochter blijft regelmatiger over.
U kunt een overblijfkaart kopen van 10 keer. Dit kost € 20,00.
Iedere keer als uw zoon/dochter gaat overblijven wordt deze kaart meegenomen naar
het overblijven. Als deze kaart vol is kunt u weer een nieuwe overblijfkaart kopen in de
directiekamer.
-Uw zoon/dochter blijft iedere week één of meerdere vaste dag(en) over op school
U kunt dan een abonnement aanschaffen voor uw zoon/dochter.
Een abonnement is voor onze school erg gemakkelijk, omdat we weten waar we
aan toe zijn wat betreft het overblijven. We hebben daarom besloten dat uw
zoon/dochter voor € 75,00 (per schooljaar) één vaste dag in de week kan overblijven. Op
deze manier wordt het eventuele ziek zijn van uw zoon/dochter ook gecompenseerd.
Start uw kind later op school, dan rekenen we € 7,50 per maand voor één dag
overblijven.
Als u interesse heeft in een abonnement kunt u de volgende stappen volgen:
1.
2.
3.
4.

Vul op de bijlage de naam of namen en groep van uw kind(eren) in.
Vul in welke dag (en) van de week uw kind overblijft.
Vul uw adres in.
Mail het ingevulde formulier naar adm.debron@gavescholen.nl

Wat gebeurt er vervolgens:
1. Wij ontvangen uw formulier.
2. U ontvangt een factuur en wij houden bij welke kinderen welke dag overblijven. U maakt
het bedrag over op de genoemde bankrekening.
3. Wij verzoeken u vriendelijk om binnen twee weken te betalen.
Mochten er redenen zijn waardoor u niet kunt of wilt betalen, dan verzoeken wij u om contact
op te nemen met dhr. B. van Ramshorst.
Met het inleveren van het formulier verklaart u zich bekend met deze regeling!
Voor het aanvragen van een abonnement voor het overblijven kunt op het document
Overblijfabonnement klikken.

