Pedagogische uitgangspunten

Stichting Het Kombuis

De TSO wil de kinderen naast onderdak en zorg ook
bescherming, aandacht, veiligheid, gezelligheid en
ontspanning bieden. De overblijfkrachten nemen
tijdens de opvang van de kinderen een deel van de
opvoeding van de ouders/verzorgers over en zullen
daarbij rekeningmoeten houden met de verschillen
tussen kinderen en hunachtergrond: de
overblijfkrachten en de deelnemende
kinderen tonen respect voor ieders achtergrond.
Zowel voor kinderen als voor de overblijfkrachten
geldenregels op de TSO. De schoolomgangs protocollen, zoals die gelden voor de school, vormen
hiervoor het uitgangspunt.

Tussenschoolse opvang
Het Kombuis

Samengevat:
- we zijn aardig voor elkaar;
- we luisteren naar elkaar, zodat we elkaar begrijpen;
- het gaat er niet om hoe je eruit ziet, maar hoe je bent;
- we proberen ruzies uit te praten en met elkaar op te
lossen;
- pesten hoort niet op de TSO thuis;
- we zijn voorzichtig met onze spullen en die van een
ander.
Tijdens de opvang kunnen de kinderen spelen; ze
mogen zelf kiezen wat ze willen gaan doen. Rust
nemen mag natuurlijk ook .De overblijfkrachten
begeleiden de kinderen hierin door:
- een oogje in het zeil te houden;
- actief te stimuleren tot spel;
- meedoen aan spelletjes, voorlezen, knutselen
etcetera.
De gang van zaken en regels rond het eten en spelen
zijn uitvoerig beschreven in het Werkplan TSO, waar
onze overblijfkrachten mee werken. De TSO streeft
ernaar dat elk kind de mogelijkheid krijgt zichzelf te
zijn en zich te ontplooien, door vrij spel of
georganiseerde activiteiten, alleen of in een groep.
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Stichting Het Kombuis
Welkom
Stichting Het Kombuis verzorgt sinds 2009 de
Tussenschoolse opvang (TSO) op O.B.S. De
Tweemaster.
De TSO is een belangrijke voorziening waar elke
ouder en elk kind gebruik van moet kunnen maken.
Het geeft ouders de mogelijkheid om werk en zorg
gemakkelijker te combineren. Kwalitatief goede
TSO draagt bij aan het welzijn van de kinderen,
zodat zij fris en uitgerust aan het tweede deel van
hun schooldag kunnen beginnen. Onze
gemotiveerde overblijfkrachten streven er naar
tijdens het overblijven een plezierige sfeer te
creëren, waarin voor kinderen voldoende tijd is om
rustig te eten en te spelen.

Kosten
De kosten voor de overblijf bedragen € 1,85 per keer.
Wij werken met strippenkaarten van 10, 20 en 50. Bij
afname van een strippenkaart van 50 krijgt u twee
strippen gratis.
Voor een strippenkaart van 10 betaalt u € 18,50
Voor een strippenkaart van 20 betaalt u € 37,00
Voor een strippenkaart van 50 betaalt u € 87,50
Bij het afnemen van strippenkaarten dient u er
rekening mee te houden dat deze direct betaalt dient te
worden. Alleen dan is uw kind verzekerd van een
plekje bij ons op de overblijf. Als de kaart bijna vol is
dan laten wij u dit weten door middel van een e-mail .
Is uw kaart aan het eind van het schooljaar nog niet vol
dan kunt u deze voor het volgend schooljaar
meenemen. Zijn er strippen over en uw kind gaat geen
gebruik meer maken van de TSO dan nemen wij de
kaart terug met teruggave van het openstaande bedrag.
Op de dagen dat uw kind gebruik maakt van BSO Villa
Oranje is de tussenschoolse opvang op deze dagen
gratis.

Tijden
De TSO vindt plaats tijdens schoolweken op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De
tijden van de TSO zijn van 12.00 uur tot 13.10
uur. In de schoolvakanties, op feestdagen en
schoolvrije (mid)dagen is er geen TSO.

Eten
Eten is een rustmoment op de dag. Wij willen
daar even de tijd voor nemen. De kinderen
nemen zelf brood,drinken en eventueel fruit
mee. In principe hanteren we het begrip
gezonde voeding tijdens het overblijven. We
stimuleren de kinderen om het meegebrachte
eten op te eten. Als dit na aandringen niet lukt,
maken wij er geen drama van, overblijven moet
leuk blijven! Overgebleven eten gaat altijd weer
in het bakje mee naar huis, zodat u kunt zien
wat uw kind gegeten heeft en of de mee genomen hoeveelheid goed is. Regels wat
betreft het meegebrachte eten en drinken:
Melk, karnemelk, yoghurtdrink, chocolademelk
en sap zijn toegestaan. Het is de bedoeling dat
uw kind brood meeneemt en eventueel fruit ,
ook een snoepje is toegestaan. Chips en
frisdrank daarentegen niet. Wilt u uw kind toch
iets lekkers meegeven, denk dan eens aan een
stukje kaas, worst of komkommer.

Leiding
Wij werken met vrijwilligers die hiervoor een
vergoeding ontvangen. Al onze overblijfkrachten
krijgen, waar nodig,begeleiding en scholing. We
proberen zoveel mogelijk met vaste leiding te
werken zodat er een vertrouwensband tussen
leiding, kind en ouders kan ontstaan.

Aanmelden
Wilt u uw kind aanmelden voor TSO? Download het
inschrijfformulier van onze website
www.het-kombuis.nl en lever het formulier
volledig ingevuld in bij Sandy of Nathalie. Op het
aanmeldingsformulier kunt u aangeven of u
gebruik wilt maken van vaste dagen of incidentele
opvang. Als u incidenteel uw kind wilt laten overblijven dan kunt u dit doen zowel telefonisch op
nummer 06-47651469 of per e-mail
tso@het-kombuis.nl of de naam van uw kind
vermelden met datum van overblijven op de lijst die
hangt op de koelkast in de hal. Een belangrijke
reden hiervoor is, dat het aantal overblijfkrachten
dat wordt ingeschakeld, afhankelijk is van het
aantal kinderen. Om een gezellige en verantwoorde
TSO te kunnen realiseren, is het belangrijk dat er
voldoende begeleiding aanwezig is.

Afmelden
Vaste overblijvers dienen bij afwezigheid altijd te
worden afgemeld bij de leiding van de TSO. Dit
kan zowel telefonisch op nummer 06-47651469
als per e-mail tso@het-kombuis.nl als op het
formulier dat hangt aan de koelkast in de hal. Wij
willen graag zeer zorgvuldig omgaan met de zorg
en verantwoordelijkheid voor de kinderen.
Wanneer een aangemeld kind niet aanwezig is,
wordt onmiddellijk achterhaald waar het
betreffende kind is. U begrijpt dat het vervelende
misverstanden en onnodige zorgen oplevert,
wanneer blijkt dat het kind gewoon thuis is, maar
niet is afgemeld.
Wij hopen dat u in deze folder al uw vragen
beantwoord ziet. Naast de tussenschoolse opvang
organiseren wij ook buitenschoolse opvang ( BSO )
Sandy de Jongh-Jansen
Nathalie Bahnerth

