Beleid TussenSchoolse Opvang (TSO)
KMN Kind & Co
De Tussenschoolse Opvang op de Franciscusschool wordt door school uitbesteed aan KMN Kind &
Co. Het tarief voor het overblijven is €2,50 per overblijfbeurt.
Voor de spelregels opgesteld door KMN Kind & Co klikt u op onderstaande link of gaat u naar de
website van KMN Kind & Co.
https://www.kmnkindenco.nl/wp-content/uploads/2015/11/Spelregels-TSO.pdf
Om u aan te melden klikt u op onderstaande link of gaat u naar de website van KMN Kind & Co.
https://www.kmnkindenco.nl/wp-content/uploads/2015/11/Aanmeldingsformulier-TSO.pdf
Voor meer informatie of vragen kunt u zicht richten tot de TSO Coördinator, op de Franciscusschool
zijn dat:
TSO Coördinator: Jessica Kraan en Roxanne Tegelenbosch
E-mail: tsofranciscus@kmnkindenco.nl
Telefoon: 0612851959
Jessica Kraan is op maandag en dinsdag aanwezig. Roxanne Tegelenbosch is op maandag en
donderdag op de TSO.
Telefonisch zijn wij bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 en 13.30

Regels
Hier kunt u het beleid van de TSO lezen. In dit beleid staan de regels, het voedingsbeleid en hoe u
contact op kunt nemen met de TSO.
Regels op de TSO
Wij houden ons tijdens de TSO aan de regels horende bij de Kanjertraining van school. Wel hebben
wij een aantal aanvullende regels die betrekking hebben op de TSO:









Uit school neem je je jas en tas mee naar de TSO en daarna weer mee terug naar de klas.
Jassen hangen we aan de kapstok en tassen ook of in de krat.
We wachten eerst tot iedereen een plekje aan tafel heeft, stil is en er gebeden kan worden. Na
het bidden gaan we pas eten.
We eten en drinken onze eigen lunch op en ruilen deze niet.
Tijdens het eten zitten we netjes aan tafel.
We eten ten minste 1 boterham en drinken ons drinken op.
We eten bij de TSO. Zonder contact met ouders mag je niet ergens anders eten.
We gaan zuinig met het speelgoed van de TSO & school om en ruimen dit netjes op.

Voedingsbeleid
Een gezonde school zoals de Franciscusschool betekent ook een gezonde TSO. Kinderen hebben
tijdens een schooldag voldoende energie nodig, die zij uit hun lunch halen. De medewerkers van de
TSO zorgen ervoor dat ieder kind in elk geval 1 boterham eet en dat ze hun meegenomen drinken
opdrinken. Wanneer zij nog meer trek hebben, eten ze de rest van hun brood op voordat zij een
‘gezonde’ koek mogen eten. Er is met elkaar afgesproken dat er niet onderling geruild wordt van
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eten, i.v.m. allergieën. Ook wordt er niet gesnoept tijdens het overblijven. Om mee te gaan in de
regels van school hebben wij ons voedingsbeleid opgesteld.
Richtlijnen voeding
Op de TSO hebben wij richtlijnen met betrekking tot voeding. Wat betreft beleg op de
boterhammen bent u geheel vrij in de keuze. Mocht uw kind een snack mee hebben die niet
binnen de regels valt dan zult u door middel van een briefje of e-mailtje hiervan op de hoogte
gebracht worden.
De regels over snacks op de TSO zijn:
Geen snoep
Geen chips
Geen chocola
Geen kauwgom
Voorbeelden van (gezonde) snacks die wel mogen op de TSO zijn o.a.:
* Cracker
* Tomaat
* Snack-a-Jack
* Eierkoek
* Fruit
* Rozijnen, gedroogd fruit
* Soepstengel
* Rijstwafel
* Komkommer
* Sultana
* Ontbijtkoek
* Mueslireep
Heeft u vragen of opmerkingen dan horen wij graag van u.
Met vriendelijke groet,
Jessica Kraan
TSO Franciscusschool
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