Overblijfmogelijkheden
Voor tussen de middag is er op school een overblijfmogelijkheid. Onder begeleiding van de
leerkracht nuttigen de kinderen hun meegebrachte eten en drinken. Vanaf 12.30 uur spelen
de kinderen buiten op het plein. Op dat moment houden onderwijsassistenten toezicht op de
kinderen. Om 12.45 uur, een kwartier voor de bovenbouw begint, worden de assistenten
afgelost door de leerkrachten die pleinwacht hebben. Deze leerkrachten openen het hek van
het plein, zodat kinderen die niet op school hebben gegeten het plein op kunnen (dus pas
vanaf 12.45 uur). Voor het overblijven wordt een kleine vergoeding gevraagd. Voor het
betalen maken we gebruik van strippenkaarten en overblijfabonnementen.
Het abonnement is bedoeld voor kinderen die wekelijks een of meerdere dagen op school
eten. De prijzen voor de abonnementen zijn per kind:
1 dag
: € 40,- per jaar
2 dagen
: € 60,- per jaar
3 dagen
: € 90,- per jaar
Wilt u gebruik maken van een overblijfabonnement, stuurt u dan een e-mail naar:
administratie@smdbbleskensgraaf.nl. Graag in de e-mail vermelden om welk abonnement
(aantal dagen) het gaat en voor welk(e) kind(eren) het abonnement is. Verder maakt u het
totaalbedrag over op IBAN rekening: NL40 RABO 03993 55 804 t.n.v. Ver. Scholen md Bijbel
Bleskensgraaf. De school geeft aan de leerkrachten door welke kinderen een abonnement
hebben.
Het is ook mogelijk om een strippenkaart aan te schaffen. De huidige prijzen zijn:
kleine kaart voor 5x :€ 5,00
grote kaart voor 20x :€ 20,00
Om een strippenkaart te bestellen mailt u ook naar: administratie@smdbbleskensgraaf.nl en
maakt u het bedrag over naar bovenstaand rekeningnummer. Graag de naam van uw kind
hierbij vermelden.
Als er meer dan twee kinderen uit een gezin gebruik maken van de overblijfregeling, wordt er
alleen betaald voor twee kinderen.
Deze overblijfregeling geldt niet voor het SBO. De school ontvangt hiervoor een vergoeding
vanuit het Samenwerkingsverband Driegang.
Daarnaast kunt u ook een abonnement afsluiten voor schoolmelk. Uw kind krijgt dan verse,
koele halfvolle melk in de pauze. Voor meer informatie en het afsluiten van een abonnement
voor schoolmelk verwijzen wij u naar de https://iedereenfitopschool.nl/

