Geachte ouder(s)/verzorger(s),
KDV Pinokkio verzorgt op verzoek van de
schooldirectie en met toestemming van de
medezeggenschapraad vanaf maandag 7 mei
2012 de tussenschoolse opvang (tso) op
OBS Driemaster in de MFA Pittelo. Al geruime tijd bieden wij voor de kinderen voor- en
naschoolse opvang aan en deze zal vanaf de meivakantie eveneens gaan plaatsvinden in de
MFA Pittelo, waar wij over eigen groepsruimtes beschikken.
In deze brief stellen wij ons aan u voor en geven een toelichting op een aantal praktische
zaken die te maken hebben met de organisatie van de tussenschoolse opvang voor kinderen
van de Driemaster. Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen:
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Wie zijn we
Kinderdagverblijf Pinokkio is een professionele organisatie voor kinderopvang in Assen en
omgeving. Al ruim 10 jaar bieden wij verschillende (flexibele) vormen van kinderopvang aan
zoals dagopvang en buitenschoolse opvang (voor-, tussen- en naschoolse opvang). Op de
drukste dagen van de week maken ca. 2000 kinderen gebruik van onze
opvangmogelijkheden! Op 11 scholen in Assen verzorgen wij tussen de middag de overblijf
van de kinderen, zo ook op de Driemaster.
Spelregels van de TSO
Bij Pinokkio staat uw kind centraal. Wij gaan uit van de uniekheid van ieder kind. Ieder kind
heeft er namelijk recht op te worden geaccepteerd zoals hij of zij is. Daarom nemen wij ieder
kind serieus. Ieder kind heeft recht op respect en mag rekenen op begrip en
verdraagzaamheid.
Wel hanteert Pinokkio tijdens de tussenschoolse opvang een aantal afspraken. Afspraken
zijn noodzakelijk om veiligheid en duidelijkheid voor kinderen te scheppen, zodat er een
prettige en veilige sfeer heerst binnen en buiten de tussenschoolse opvang.
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Afspraken waaraan iedereen zich te houden heeft, zijn:
 Eten en drinken wordt door de kinderen zelf meegenomen en wordt gezellig met zijn
allen opgegeten en gedronken.
 Handen worden voor het eten gewassen.
 Tijdens het eten blijven de kinderen zitten.
 Er wordt niet gegooid met eten of pakjes drinken.
 Eten wordt nooit weggegooid, als een kind te veel eten mee heeft gekregen wordt het
in het lunchbakje terug gelegd en mee naar huis genomen.
 Als een groot gedeelte van de kinderen klaar is met eten en de tas weer is ingepakt,
mogen de kinderen gaan spelen.
 Er wordt gezamenlijk opgeruimd.
 Bij goed weer gaan de kinderen zeker een kwartier naar buiten.
 Er wordt niet gepest.
 Er wordt niet toegestaan dat kinderen een brutale mond hebben tegen de leiding.
De kinderen worden gestimuleerd elkaar op de hoogte te houden van de geldende regels op
de tussen schoolse opvang. Gebeurt het meerdere keren dat een kind een afspraak
overtreedt, dan volgt er een sanctie, meestal in de vorm van een gele kaart. Op deze kaart
staat geschreven welke regel het kind heeft overtreden, zodat ouders weten waarom het kind
een gele kaart heeft gekregen. Mocht er, na meerdere gele kaarten, geen verbetering komen
in het gedrag van het kind, dan behoudt Pinokkio zich het recht voor het kind voor een aantal
keren te schorsen. Sancties hebben dus alleen consequenties voor het individu. De
afspraken bieden een kader waarbinnen kinderen in alle vrijheid kunnen spelen en zich
ontwikkelen.
De tussenschoolse opvang in grote lijnen
De kinderen worden bij aanvang van de overblijf door de medewerkers van “KDV Pinokkio”
opgevangen in lokalen en groepsruimtes van school, waar zij samen de lunch gebruiken. Na
het eten spelen de kinderen zo veel mogelijk buiten (als het weer het toelaat), want frisse
lucht en beweging zijn gezond. Bij koud en regenachtig weer kunnen de kinderen, knutselen,
tekenen, spelletjes doen of vrij spelen, alleen of met elkaar. Er zal altijd minimaal één
gediplomeerde leidster aanwezig zijn die de leiding op zich neemt en in het bezit is van een
EHBO-diploma. Zij beschikt (beschikken) over voldoende praktijk ervaring om op elke situatie
goed in te spelen. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal/ zullen zij worden bijgestaan
door stagiaires of groepshulpen. Tijdens het buitenspelen wordt er altijd toezicht gehouden.

Inzet van sportstudenten
Op een aantal dagen van de week bieden sportstudenten van de ALO uit Groningen
spelactiviteiten aan voor de kinderen van de tussenschoolse opvang op de Driemaster. De
studenten zijn onderdeel van het Pinokkio sportteam dat wordt begeleid door 4e jaarsstudenten, leerkrachten van de ALO en door sportmedewerkers van Pinokkio.
Kinderen na het broodje eten gestimuleerd om mee te doen met de spelactiviteiten van het
sportteam. Dit is echter altijd op vrijwillige basis en kinderen worden dan ook niet verplicht
om mee te doen.
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Aanmelden, contractvormen & betaalwijze
Via onze website www.pinokkio.nu kunt u op eenvoudige wijze uw kind nieuw inschrijven
voor de tussenschoolse opvang. In het hoofdmenu kiest u achtereenvolgens voor Contact,
Nieuwe inschrijvingen en Inschrijven Tussenschoolse opvang. Er volgt dan een
invulformulier dat u online invoert en naar ons verzend. Uw inschrijving wordt vervolgens per
mail aan u bevestigd en 1 week voor de daadwerkelijke ingangsdatum van de
tussenschoolse opvang ontvangt u per mail een definitieve bevestiging. Voor een nieuwe
aanmelding kunt u ook gebruik maken van het inschrijfformulier tussenschoolse opvang (zie
Bijlage). Op de volgende bladzijde wordt een korte toelichting gegeven op dit
inschrijfformulier.
Bij de aanmelding van uw kind voor de tussenschoolse opvang hanteren we op alle tsolocaties als contractvorm een abonnementsysteem, waarbij we onderscheid maken in een
abonnement met een vast of een flexibel contract. Bij een vast contract geeft u aan hoe vaak
en op welke dag uw kind structureel aanwezig is bij de tussenschoolse opvang van Pinokkio.
Bij een flexibel contract geeft u aan hoe vaak uw kind gemiddeld per week aanwezig zal zijn
op de tso, maar een concrete dag hoeft u daarbij niet aan te geven. Dit kunt u uiterlijk voor
9.30 uur op de dag waarop uw kind bij de tso komt, aan ons doorgeven. Bij een flexibel
contract is overigens de minimale afname van onze dienstverlening 1 dag per 2 weken.
Komt uw kind 1 dag per week op een vaste dag of flexibel bij Pinokkio, dan betaalt u
uitgaande van 40 schoolweken een bedrag van € 100,- per jaar; oftewel € 10,- per maand of
€ 2,50 per keer. De facturering is altijd per maand achteraf waarbij specifiek voor de tso op
de Driemaster de maanden juli en augustus niet door ons in rekening worden gebracht (ter
compensatie van eventuele ziektedagen van uw kind en studiedagen van school). Komt uw
kind buiten de contractafspraken om een keer extra op de tso, dan betaalt u € 3,- per keer.
Dit bedrag dient u kind (in een envelop) mee te nemen naar de tso en af te geven bij de
leidsters. Bij ziekte van uw kind vindt geen restitutie plaats van het abonnementsgeld. Mocht
er sprake zijn van langdurige ziekte (langer dan 2 weken) dan kan in overleg met de directie
van Pinokkio gesproken worden over eventuele restitutie.
Het doorgeven van wijzigingen
Wij hechten groot belang aan het doorgeven van zowel structurele als incidentele aan- en
afmelding voor de tussenschoolse opvang. Hierdoor zijn onze leidsters in staat om bij
aanvang van de tso een goede presentie af te nemen en te constateren of alle kinderen
aanwezig zijn. Is dit niet het geval, dan nemen we z.s.m. contact op met de
ouders/verzorgers van het kind. Onze ervaring is dat er bijna altijd een verklaring is waarom
een kind niet aanwezig is bij de tso. Helaas heeft dit vaak te maken met het niet of onjuist
afmelden. Hierdoor lopen we het risico om een echte “vermissing” te laat op te merken. We
vragen hierbij dan ook uw medewerking voor onderstaande instructie!
Wijzigingen van structurele opvangafspraken (u wilt bijvoorbeeld een extra dag tso) kunt u
via onze website www.pinokkio.nu of via mailadres tsopinokkio@gmail.com doorgeven.
Incidentele aan- en afmeldingen (uw kind is bijvoorbeeld ziek of komt eenmalig een dag
extra) kunt u uiterlijk tot 9.30 uur op de dag van de wijziging doorgeven via onze website
www.pinokkio.nu of via het e-mailadres tsopinokkio@gmail.com . U kunt incidentele
wijzigingen ook vermelden op het schoolbord in de school.
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Toelichting inschrijfformulier
Hieronder geven wij u een korte toelichting op de onderdelen die ingevuld moeten worden op
het inschrijfformulier.
Gegevens van de ouder(s)/verzorger(s)
Uw gegevens zijn erg belangrijk i.v.m. de bereikbaarheid!
Tussenschoolse opvang
U kunt hier de gewenste begindatum voor de tussen schoolse opvang invullen. Tevens
willen wij graag weten in welke groep uw kind zit en bij welke leerkracht. Mocht zich
onverhoopt iets voordoen tijdens de tussen schoolse opvang, of uw kind heeft last van
buik- of hoofdpijn, dan kan de leidster dit doorgeven aan de leerkracht.
Voorkeur dagen
Hier kruist u uw voorkeurdagen aan.
Incasso
Voor de inning van de kosten van de structurele tussenschoolse- en flexibele opvang
maken wij uitsluitend gebruik van automatische incasso.
Tot slot
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u toch nog vragen hebben,
neemt u dan gerust contact op met ons kantoor.
Voor algemene informatie over KDV Pinokkio of van onze mogelijkheden van voor-, tussenen naschoolse opvang voor kinderen van de Driemaster verwijzen wij u graag naar onze
website www.pinokkio.nu.

Met vriendelijke groeten,

Wouter Fidder
Directeur
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INSCHRIJFFORMULIER TUSSENSCHOOLSE OPVANG (zie toelichting)
Gegevens van het in te schrijven kind (per kind een formulier invullen)
Achternaam

: …………………………………………

Roepnaam

: …………………………………………

meisje

jongen

Geboortedatum : ………………………………………… BSN

: …………………………………………

Gegevens van de ouder(s)/verzorger(s)
1 Naam
BSN
2 Naam
BSN

: …………………………………………
: …………………………………………

voorletters: ……………………

mw

dhr

voorletters: ……………………

mw

dhr

: …………………………………………
: ………………………………………….

Adres

: …………………………………………

Postcode

: ………………………………………… Woonplaats

Telefoon thuis

: ………………………………………… Mobiel nummer : …………………………………………

: ………………………………………...

Telefoon 1 werk : ………………………………………… Telefoon 2 werk : …………………………………………
E-mail 1

: ………………………………………… E-mail 2

: ………………........……………………

Tussenschoolse opvang
Gewenste begindatum: …………………………………………
Bovengenoemd kind bezoekt of gaat de volgende school bezoeken:
………………………………………………….………
Groep: ……………………………………….. Naam van de leerkracht:
…………………………………………………………
Betreft:

structurele tussenschoolse opvang

flexibele tussenschoolse opvang

Bij structurele tussenschoolse opvang graag uw voorkeurdagen aangeven
maandag

dinsdag

donderdag

vrijdag

Bij flexibele tussenschoolse opvang
Bovengenoemd kind komt ............ keer per week ¹

Eventuele bijzonderheden
voedselallergie : ….………………………………………………………………………………................................
eetstoornis

: …………………………………………………………………………………………………………

medicijngebruik : …………………………………………………………………………………………………………
anders, nl.

: …………………………………………………………………………………………………………

Incasso
Ik heb er geen bezwaar tegen dat de kosten van de tussenschoolse opvang middels automatische incasso
worden geïncasseerd van mijn bank/ giro rekening.
Bank / giro nr.

: …………………………………………

Woonplaats

: …………………………………………

Handtekening

: …………………………………………

T.n.v. : …………………….....…………………

Formulier met eventuele bijlagen retourneren aan:
Kinderdagverblijf Pinokkio
Maasstraat 21
9406 RA ASSEN
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