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Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van De Twaalfruiter
Betreft: betalingsverzoek overblijfbijdrage

Vleuten, 09-10-2018

Geachte ouders/verzorgers,

Sinds dit schooljaar blijven alle kinderen tussen de middag over. Na een broodje gegeten
te hebben onder begeleiding van de groepsleerkracht, spelen de kinderen gezamenlijk
een half uur buiten. Het buitenspelen gebeurt onder begeleiding van professionals: de
pedagogisch medewerkers i.s.m. de leerkrachten. Hierdoor kunnen we – ook in de
pauze- pedagogische kwaliteit bieden. Er is afstemming tussen de professionals waardoor
gedurende de hele dag regels en afspraken in een doorgaande lijn lopen. Tevens bieden
de pedagogisch medewerkers – waaronder ook een aantal sportleerkrachten- in de pauze
sport en spel aan. Alle kinderen die dit leuk vinden, mogen meedoen. Hierdoor wordt er
meer bewogen en ook meer actief gespeeld.
We kunnen – door pedagogisch medewerkers in te huren – een goede begeleiding van de
leerlingen tijdens het buitenspelen bieden en tevens een grote groep leerkrachten een
half uur aaneengesloten pauze laten houden (in plaats van twee keer een kwartier
pauze). Op die manier kan iedereen weer goed opgeladen de middag in.
Om bovenstaande mogelijk te maken willen we u een vrijwillige-maar zeer gewensteoverblijfbijdrage vragen van 65 euro per kind (per schooljaar). Hiervan bekostigen we de
pedagogisch medewerkers. Een klein deel dit van dit bedrag wordt ook besteed aan de
extra schoonmaakronde van de toiletten tussen de middag en eventueel ook extra
uitdagend buitenspeelmateriaal.
Wanneer uw kind later in het schooljaar instroomt kunt u het bedrag van €65,verminderen met €6,50 voor iedere maand dat uw kind later is ingestroomd.
Bijvoorbeeld: Wanneer uw kind in november instroomt kunt u het bedrag verminderen
met €13,- (te weten 2x €6,50 van de maanden september en oktober)

Hierbij doen wij u het verzoek om deze bijdrage te betalen.
U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer NL38INGB0006319759
Ten name van:
De Twaalfruiter
Overblijf
Postbus 87
3454 ZH De Meern
onder vermelding van overblijfbijdrage NAAM van UW KIND(EREN).
Mocht u gespreid willen betalen dan kunt u contact opnemen via info@twaalfruiter.nl

We willen u hartelijk danken voor uw financiële bijdrage om een fijne, uitdagende
middagpauze mogelijk te maken voor uw kind.

Namens het team van De Twaalfruiter

