
Tussenschoolse opvang basisschool ‘t Spick 
Welkom bij de tussenschoolse opvang van basisschool ’t Spick. 
Om de opvang zo prettig mogelijk te laten verlopen hebben we een aantal  
belangrijke afspraken op een rijtje gezet: 
 
Eten en drinken: 
- Zorg voor een gezonde lunch, met boterhammen, fruit of groente. 
- Geef alleen mee wat de kinderen daadwerkelijk op kunnen, de overblijfkrachten zien 

erop toe dat de kinderen de inhoud van hun trommeltjes zo goed mogelijk nuttigen. 
- Geef géén snoep mee. 
- Drinken wordt niet door de TSO verstrekt, maar er is wel de mogelijkheid om heet water 

te krijgen. De kinderen kunnen dan zelf een theezakje of cup-a-soup meenemen. 
- Zorg ervoor dat de trommels en bekers voorzien zijn van naam. 
Spelen: 
- We gaan altijd naar buiten na het eten, mits het regent. Dan blijven we binnen, hier is 

genoeg aanbod aan spel-, bouw en knutselmaterialen. De kinderen van de bovenbouw 
mogen gebruik maken van de pc’s. 

- Het meenemen van telefoons, tablets of Ipads is niet toegestaan. 
Medicijnen: 
- Mocht uw kind gebruik moeten maken van medicijnen, dan dient u dit aan te geven 

middels een medicijnformulier. Dit formulier is te downloaden via de website van ’t 
Spick. 

Aan- en afmelden: 
- Kinderen die incidenteel overblijven (met een strippenkaart), moeten worden 

aangemeld. Dit kan door de naam van uw kind te noteren op de weeklijst, deze hangt in 
de gang tegenover de kleuterklas. Er hangen formulieren voor 2 weken. 

- Op diezelfde lijsten kunt u uw kind ook afmelden, indien uw kind structureel komt maar 
een dag niet kan komen. Dit is zeer noodzakelijk! De kinderen worden bij binnenkomst 
gecheckt op aanwezigheid. Wordt een kind niet afgemeld, dan wordt er op zoek gegaan 
naar het betreffende kind. U begrijpt dat we veel tijd en zorgen kunnen besparen als uw 
kind netjes afgemeld wordt. 

- Mocht u een keertje willen ruilen van dag, ook dit kunt u aangeven op bovenstaande 
lijst. 

- Wilt u van vaste dag ruilen, dan dient u contact op te nemen met de overblijfcoördinator. 
Contact: 
- Elke maandagochtend kunt u tussen 8.15 en 8.30 uur terecht bij de overblijfcoördinator 

in de hal van school. 
- Bij haar kunt u nieuwe strippenkaarten kopen (€25,- voor 10 strippen), een abonnement 

afsluiten en terecht met uw vragen omtrent het overblijven. 
- Natuurlijk kunt u ook altijd mailen naar bknippenberg@rovertje.nl,  

of bellen:077-4746223. 
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