
- Overeenkomst TSO 

 

Stichting Broodtrommel 
Voor Tussenschoolse Opvang op KBS De Howiblo 
G. van Damstraat 83A 
Montfoort     

Overeenkomst  TSO Howiblo 
Schooljaar 2020 – 2021 

(inleveren vóór 17 juli 2020) 

Als ouder/verzorger meld ik mijn kind aan voor de tussenschoolse opvang (TSO) op wekelijks vaste dagen. 
De overeenkomst is gebaseerd op het TSO tarief van € 1,50 per keer. Tarief voor losse overblijf is € 2,50. 
 

Mijn gegevens (ouder/verzorger) zijn: 
 

Voorletters :       Achternaam :         

Adres  :  

Huisnummer :   Telefoonnummer:  

Postcode  :   Woonplaats : 

E-mail adres : 

 

Gegevens van mijn kind. Per kind een formulier invullen 

 

Voornaam :   Achternaam :  

Geslacht  :  M  /  V  Geboortedatum: 

Groep : 

 

TSO gegevens: 
Met ingang van:                                                      voor 1  / 2 /  3 / 4  dagen. (omcirkelen wat van toepassing is) 

 
    welke dagen * : Maandag  JA / NEE Dinsdag JA / NEE Donderdag JA / NEE Vrijdag JA / NEE 
* (doorhalen  wat NIET van toepassing is) 

 
Contactgegevens bij noodgevallen tijdens TSO 
1. Naam en telefoonnummer: 

 
2. Naam en telefoonnummer: 

 
 
Bij ziekte of anderszins meld ik mijn dochter/zoon af bij de TSO coördinator Annette de Kruijff 06-21673448  
onder vermelding van naam, achternaam en groep of op school via Linda de Ridder, tel. no. 0348-472963.  
Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden TSO Howiblo van toepassing. Zie hiervoor de TSO 

pagina van de website van de school (www.howiblo.nl  ).  
Ik heb de ‘Algemene Voorwaarden TSO Howiblo’ gelezen en ga hiermee akkoord.  
 
Handtekening:       Datum: 
 

 
Dit ingevulde en ondertekende formulier inleveren bij de TSO coördinator / TSO-bakje in de teamkamer of via de mail bij:  
broodtrommel-howiblo@hotmail.nl . Zonder getekende overeenkomst wordt uw kind niet opgevangen.. Blijft een vaste overblijver 
op een extra dag buiten de van tevoren vastgestelde dag/dagen over, dan is hiervoor het losse overblijftarief verschuldigd. 
Inschrijving geschiedt vooraf voor het hele schooljaar (40 weken). Het is mogelijk om in twee termijnen van 20 weken te betalen. 
Betaling is vooraf. Ieder schooljaar vult u voor uw kind een nieuw inschrijfformulier in. 

http://www.howiblo.nl/
mailto:broodtrommel-howiblo@hotmail.nl

