NIEUWSBRIEF ESKADEE
TUSSENSCHOOLSE OPVANG
September 2015
Colofon

Jaarlijkse aan het begin van
het schooljaar informeren wij
ouders over nieuws en de
ontwikkelingen van het
overblijven op school.
Stichting TSO ESKADEE
(Stichting Tussenschoolse
opvang ESKADEE)

TSO-coördinator
Yvonne de Rond
Bereikbaar onder nummer:
06 – 5557 3073

BASISSCHOOL DE SCHITTERING
TSO ESKADEE
Steeds meer kinderen blijven over tussen de middag op school, dat maakt het
overblijven een belangrijk onderdeel van de schooldag. De TSO teams op de
scholen doen hun uiterste best het overblijven gezellig, veilig en vertrouwd te
laten verlopen voor de kinderen moet zijn.
TARIEF OVERLBIJVEN 2015- 2016
De prijs van het overblijven blijft bij aanvang van het nieuwe schooljaar
€ 2,90 per overblijfbeurt per kind. Mocht blijken dat aanpassing noodzakelijk is
in de tweede helft van het schooljaar 2015-2016 dan informeren wij u tijdig.

e-mail:
tso@eskadee.nl

VRAGEN OVER OVERBLIJFADMINISTRATIE?

Meer weten over ons?

De aanmelding, administratie en registratie gaat via het digitaal TSOadministratiesysteem iDEALnet. Met een persoonlijke inlog: online, veilig en snel!

ESKADEE
Centraal Bureau
Middelmeede 38
4921 BZ Made
Postbus 153
4920 AD Made
Tel.: 0162-686179
E-mail: info@eskadee.nl
Website: www.eskadee.nl

Murlen Dienstverlening
Postbus 111, 4820 AC MADE
Telefoon: 085- 273 4910
e-mail: murlen@murlendienstverlening.com
website: www.murlendienstverlening.com

VRAGEN OVER
iDEALnet?
Bel de helpdesk:

085- 273 4910

GEZONDE LUNCH MEEGEVEN
De school en ESKADEE willen het belang van een gezonde
en verantwoorde lunch benadrukken. Wij vragen u daarom
om een gezonde en verantwoorde lunch voor uw kind te
verzorgen. Liever dus geen snoepgoed of koek meegeven,
maar geef uw kind als extraatje een gezond alternatief mee
zoals rauwkost, mueslireep of peperkoek.

WERKWIJZE AAN- / AFMELDEN

AANSPREEKPUNT OVERBLIJFTEAM

Aan- en afmelden voor de TSO kunt u zelf regelen op
uw eigen ouderpagina in iDEALnet, liefst zo snel
mogelijk maar uiterlijk op de dag zelf vóór 10.00 uur!
Hoe? Check de werkwijze ook via www.eskadee.nl
of klik hier.
Incidenteel overblijven? Bel met de helpdesk van
Murlen voor de mogelijkheden: 085 – 273 49 10.

Judith v. d. Steenoven is het vaste en vertrouwde
aanspreekpunt voor u en de kinderen.

Bij het tijdig afmelden van vaste overblijfdagen
worden geen kosten in rekening gebracht.

E-mail TSO team voor al uw vragen:

tsoschittering@hotmail.com
Herkenbaarheid op schoolplein!
Door de rode bodywarmers is het TSO team is ook
goed herkenbaar op het school plein, voor kinderen en
voor ouders!

