AANMELDINGSFORMULIER TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO)
SCHOOLJAAR 2011-2012

Ondergetekende meldt hierbij het onderstaande kind aan voor het overblijven:
(per kind een formulier invullen!)
Persoonlijke gegevens
Naam kind: ……………………………………………………………………………………….…………
(voornaam + achternaam)
Geboortedatum: …………………………… Groep: …………………………………………………….
Straat en huisnummer: …………………………………………………………………………………….
Postcode en woonplaats: ………………………………………………………………………………….
Telefoon thuis: ……………………………………………………………………………………………...
E-mailadres: ………………………………………………………………………………………………...
(Mobiel) telefoonnummer vader tijdens TSO: ……………………………………………………….….
(Mobiel) telefoonnummer moeder tijdens TSO: ………………………………………………………...

Overblijfdagen
0 Mijn kind blijft komend schooljaar over op de volgende vaste dagen (abonnement)
0 maandag

0 dinsdag

0 donderdag

0 vrijdag

Opmerkingen (bijvoorbeeld over wisselende dagen):
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
0 Mijn kind blijft dit schooljaar niet structureel over, maar blijft af en toe over. Ik koop een
strippenkaart van € 25,00 voor 10 x overblijven bij juf Lia de Wit. (Dit kan dagelijks van 08.3008.45u). Ik zorg ervoor dat er altijd een geldige strippenkaart aanwezig is.

Extra Informatie voor de TSO-coördinator
Als er iets is wat bij de TSO bekend moet zijn, b.v. medicijngebruik, kunt u dat hieronder
vermelden.
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

TSO-regels
Ondergetekende verklaart hierbij op de hoogte te zijn van de TS0-regels, deze schriftelijk te
hebben ontvangen en de regels voor de kinderen ook besproken te hebben met bovenstaand
kind.
Kosten en machtiging betaling overblijfabonnement per kind
1 x Per week het hele jaar € 75,00 (incasso = 3 x € 25,00)
2 x Per week het hele jaar € 150,00 (incasso = 3 x € 50,00)
3 x Per week het hele jaar € 225,00 (incasso = 3 x € 75,00)
4 x Per week het hele jaar € 300,00 (incasso = 3 x € 100,00)
Ondergetekende machtigt hierbij Pax Christischool te Bodegraven om het voor bovenstaand kind
verschuldigde overblijfgeld à:
€ …………

(zelf juiste jaarabonnementsprijs invullen, zie hierboven).

in drie gedeelten te innen via een automatische incasso op de 1e van drie kwartalen, t.w. op:
1 oktober 2010,
1 januari 2011
1 april 2011.
Uw (post)bankrekeningnummer: … … …
Naam van de Bank: … … …

Plaats: … … …

Mocht ik het niet eens zijn met een incasso dan heb ik de bevoegdheid om het bedrag binnen
30 dagen na afschrijving - zonder opgaaf van redenen – bij mijn (Post)bank terug te vorderen.
De automatische incasso kan stop gezet worden via de school of de (Post)bank.

Datum: ………………………………………Handtekening: …………………………………………….
Vanwege het bepaalde bij de TSO-regels ook tekenen als u geen machtiging afgeeft a.u.b!

