Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen leerlingen tussen de middag
overblijven. Het overblijven op onze school wordt georganiseerd door en onder
verantwoordelijkheid van de SKS. In samenwerking met een aantal vrijwilligers met
een beroepskracht vanuit de SKS, eten de kinderen in de centrale hal (de aula) van de
school.
Als u uw kind wilt laten overblijven, moet u een contract met de SKS afsluiten
Aan de ouders/verzorgers van tussen de middag opvang Horst
Betreft: wijziging tussen de middag opvang
Datum: 15 juli 2013

Beste ouder/verzorger,
Zoals u wellicht heeft vernomen van de school van uw kind, verandert er in het nieuwe schooljaar één
en ander binnen de tmo van SKS Alles Kids. Wij hebben de schooldirecteuren een keuze voorgelegd
voor tmo op de wijze zoals u gewend bent, voor het tarief wat u gewend bent of tmo zonder voeding,
voor een goedkoper tarief.
Tmo zonder voeding
De Basisschool de Horst heeft samen met de mr gekozen voor een tmo zonder voeding. Dat betekent
voor u dat u uw kind een lunchpakketje meegeeft en iets te drinken. Dit kunt u kwijt in een koelkast
welke de school zal verzorgen. Wij verzorgen de verdere begeleiding van het overblijven. Deze vorm
van opvang kost € 2,75 per keer wanneer u een contract bij ons afsluit.
Overeenkomst
Heeft u op dit moment al een overeenkomst bij SKS Alles Kids, dan hoeft u niets te doen. Wij wijzigen
uw overeenkomst naar het nieuwe tarief. Heeft u op dit moment geen contract (meer) bij SKS Alles
Kids, dan kunt u zich via de website www.sksalleskids.nl/inschrijven/ inschrijven. Wij gaan het dan
voor u in orde maken.
Strippenkaart
Wanneer u slechts incidenteel opvang nodig heeft kunt u kiezen voor het aanschaffen van een
strippenkaart. Deze kost € 17,50 voor de tmo zonder voeding en is goed voor 5 keer tmo.
Vragen?
Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden, dan kunt contact opnemen met een medewerker van onze
afdeling Klantrelaties, per email bereikbaar op klant@sksalleskids.nl of telefonisch op 0181-61 35 20,
keuze 1.

Met vriendelijke groet,

Anja de Vries
Coördinator TMO

