Stichting Overblijven BS De Troubadour

Eindhoven, juni 2022
Beste ouders/verzorgers,
Zou je ook willen meedraaien met de overblijfploeg? De overblijfcommissie is altijd op zoek naar nieuwe
overblijfkrachten. Vanaf de eerste schooldag moet het overblijven goed geregeld zijn. Door de jaren heen hebben
wij veel ervaring opgedaan, zodat wij je goed kunnen ondersteunen.
Wat bieden wij?
- € 7,50 vergoeding per keer dat je overblijft.
- Je eigen kinderen blijven gratis over op de dag dat je overblijft.
- Een introductie-uurtje aan het begin van het schooljaar.
- De mogelijkheid tot workshops en scholing door het ROC (indien gesubsidieerd).
- Ter ondersteuning de aanwezigheid van twee coördinatoren.
- Twee keer per jaar een gezellig samenzijn (met soms een thema dat besproken wordt).
Wat vragen wij?
- Een klein uurtje van je tijd tussen 12:00 – 13:00uur per keer dat je overblijft.
- Dat je het leuk vindt kinderen te begeleiden bij het eten en buiten spelen.
- Dat je het prettig vindt een bijdrage te leveren aan een klimaat waarin vele handen licht werk maken.
- Dat je bereid bent een korte cursus voor de tussenschoolse opvang te volgen.
- Dat je goed Nederlands spreekt.
Het is voor ons ideaal als je op een vaste dag of vaste dagen komt, bijvoorbeeld altijd de maandag. Lukt dat niet,
dan kun je je ook altijd opgeven als inval-ouder.
Wil je ook een steentje bijdragen om het overblijven van de kinderen soepel en gezellig te laten verlopen? Meld je
dan bij ons aan als overblijfkracht, zodat alle kinderen en ouders weer kunnen rekenen op een fijne overblijftijd.
Heb je nog vragen, dan kun je terecht bij Khadija Boubri tel: 040-8795894

Inleveren kan bij Khadija Boubri of de leerkracht.

Naam ...................................................................................................................................................
Ouder/verzorger van ........................................................................ groep ...........................
Tel.nr..............................................E-mail:.....................................................................................................

Ja, ik wil overblijven:

0 Tussen 12:00 en 12:45 uur bij de kleuters op: ma / di / do / vr
0 Tussen 12:15 en 13:00 uur op het schoolplein voor de groepen 3 t/m 8 op: ma / di / do / vr
0 Als invalkracht
Met het invullen van dit formulier ga je akkoord met het gebruik van de hierop vermelde persoonsgegevens. Hoe
wij met je persoonsgegevens omgaan kun je lezen in onze privacyverklaring. Deze is te vinden via deze link
https://www.troubadour-skpo.nl/category/school of op te vragen bij de leden van de overblijfcommissie.
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