Sommelsdijk,
Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Aan het begin van het schooljaar bent u van ons gewend een nieuw in te vullen overblijfformulier
te ontvangen. U vindt deze hierbij ingesloten. Wij hebben daarnaast nog enkele vragen m.b.t. het
updaten van de leerlinggegevens. Wij verzoeken u vriendelijk het ingevulde formulier binnen 3
dagen in te leveren op school ! Let op: wij verzoeken u per kind een formulier in te leveren.
Overblijven in schooljaar 2017-2018
Indien uw kind vast overblijft, dient u uw kind telefonisch of via de mail af te melden als het een
keer niet komt of ziek is.
Indien uw kind incidenteel overblijft, dient u dit op de dag van het overblijven telefonisch of via
de mail te melden. De school is voor het overblijven telefonisch bereikbaar tussen 8.00 en 10.00
uur via: 06-22742602. (dus niet meer 482063 gebruiken a.u.b.) Aanmelden bij voorkeur via
whatsapp of per mail. Het nieuwe mailadres voor het overblijven is tsovangent@gmail.com
Ondergetekende wenst met ingang van ……………….. zijn/haar kind gebruik te laten maken van de TSO volgens
onderstaande opgave.
0 Maandag
0

0 Dinsdag

0 Donderdag

0 Vrijdag ( de vaste overblijfdagen aankruisen)

Incidenteel (meldplicht !!)

Naam kind:

Geboortedatum:

Adres:

Postcode en Plaats:

Telefoon:

Zit in groep:

Huisarts:

Telefoonnummer huisarts:

Tandarts:

Telefoonnummer tandarts:

Ondergetekende (1) is tijdens het overblijven te bereiken op de onderstaande telefoonnummers/mailadres:
Ouder /verzorger (1) :
Telefoon thuis:
Telefoon werk:
Mobiel telefoonnummer:

Noodnummers:
Naam:
Telefoon:
Mobiel telefoonnummer:
Naam:
Telefoon:
Mobiel telefoonnummer:

Mailadres:
Indien u bij één (of meerdere) van de in te vullen telefoonnrs/mailadres gegevens heeft ingevuld die u vorig
jaar niet aan ons heeft doorgegeven, zet u dan a.u.b. even een * hierbij.

z.o.z.

Medische of overige bijzonderheden van het kind, die de overblijfkracht/leerkracht moet weten bij het
uitoefenen van zijn taak, bijv. dieet, medicijnen, allergieën:
Krijgt uw kind onder schooltijd medicijnen toegediend: ja 0 nee 0
Indien u ja heeft ingevuld, vult u dan ook het formulier “Het verstrekken van medicijnen op verzoek
invulblad ouders” in ! U vindt dit formulier op onze website onder het kopje documenten. Lever het
betreffende formulier gelijktijdig met dit document in !

Wij hebben nog enkele overige vragen voor u:
*Wilt u hieronder a.u.b. aangeven of u voor schooljaar 2017-2018 akkoord gaat met het plaatsen van
foto’s/filmpjes waar mogelijk uw kind op staat op bijvoorbeeld de website/schoolgids/facebook/vitrine/
regionale kranten
ja 0

nee 0

Eventuele opmerkingen…………………………………………………………………….

*Heeft uw kind een zwemdiploma(‘s). Zo ja, welke?
nee

0

ja, zwemdiploma(‘s)………………………..

Door ondertekening van dit formulier stemt u er mee in dat u verantwoordelijk bent om belangrijke
informatie of wijzigingen tijdig aan ons door te geven.
Tevens verklaart u hierbij op de hoogte te zijn van het beleid, de regels alsmede de financiële
verplichtingen m.b.t. de tussenschoolse opvang op o.b.s. J.C. van Gent te Sommelsdijk.
Een nieuw overblijfprotocol zal u (overblijvers) binnenkort per mail worden toegezonden. Deze zal dan ook
op de website worden geplaatst.

Handtekening ouder:……………………………………………………….

