
                   

 

TSO bij de Antoniusschool in Kudelstaart 

Op de Antoniusschool in Kudelstaart wordt de TSO, de overblijf, verzorgd door Lunchtijd. 

 

Onder de naam Lunchtijd verzorgt de Stichting Tussenschoolse Opvang Leiderdorp (STOL) de overblijf 

op 11 basisscholen in Leiderdorp, Hoogmade en Kudelstaart.  

Lunchtijd werkt in opdracht van deze basisscholen en zorgt dat de kinderen veilig en met plezier 

overblijven op school zodat de leerkrachten een welverdiende pauze kunnen nemen.  

Lunchtijd is verbonden met FloreoKids. Kijk op www.FloreoKids/kinderopvang/tussenschools-opvang 

voor meer informatie. 

 

Aanmelden/opzeggen 

 

 U kunt uw kind(eren) aanmelden voor overblijf door het inschrijfformulier op de website van 

FloreoKids in te vullen: www.Floreokids.nl/inschrijven 

 U kunt kiezen voor een vast abonnement, voor opvang op een of meer vaste dagen in de 

week, een flex abonnement of een combinatie.  

 Het abonnement loopt automatisch af als uw kind van school gaat 

 Bij tussentijds opzeggen, gaat de opzegging in per de 1e van de nieuwe maand. 

 Lees ook de het huisreglement: www.FloreoKids/kinderopvang/tussenschools-opvang 

 

Kosten 

Vast abonnement per jaar per maand 

1 dag per week € 78,00 € 7,80 

2 dagen per week € 156,00 € 15,60 

3 dagen per week € 234,00 € 23,40 

4 dagen per week € 312,00 € 31,20 
   

Flex abonnement € 2,30 per keer 

 

 Beide abonnementen worden achteraf gefactureerd.  

 Het vaste abonnement wordt 10 x per jaar geïncasseerd: van september tot en met juni. 
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Werkwijze 

 

 De overblijf vindt plaats tussen 12.00 en 13.00 uur en bestaat uit eten en (buiten)spelen 

 De overblijf gebeurt in twee delen. De eerste groep speelt buiten van 12.00 – 12.25 uur en 

gaat daarna eten, de tweede groep eet eerst en speelt vervolgens buiten van 12.30 -12.55 

uur. Drie keer per jaar wordt gewisseld, de school bepaalt de indeling. 

 De kinderen eten in de klas met hun leerkracht. De leerkracht meldt de kinderen aan in het 

systeem.  

 De leerkracht verzorgt het toezicht tijdens het eten 

 Het spelen gebeurt onder toezicht van het overblijfteam. Het overblijfteam bestaat uit 

vrijwilligers en pedagogisch medewerkers van Floreokids. 

 Het spelen is zoveel mogelijk buiten. Alleen bij erg slecht weer blijven we binnen. 

 Kinderen die thuis geluncht hebben mogen vanaf 12.55 uur het plein op. 

 FloreoKids zorgt voor voldoende en uitdagend buiten speelmateriaal. Er kan niet met eigen 

speelgoed gespeeld worden tijdens de overblijf. 

 Bij slecht weer of heel koud weer blijven de kinderen binnen en spelen in hun eigen klas 

onder toezicht van een overblijfkracht. De overblijfcoördinator bepaalt dit in samenspraak 

met de school. 

 Ongevallen en opvallend gedrag wordt genoteerd in het overblijflogboek. In alle gevallen 

wordt terugkoppeling gegeven aan de leerkracht van uw kind.  

 Bij een ongeval die niet met eenvoudige EHBO kan worden afgehandeld, nemen we contact 

met u op. 

 Bij terugkerend opvallend gedrag van uw kind, nemen we contact met u op. 

 

 

Contact 

 Met vragen over de overblijf kunt u contact opnemen met Yvette Bánsági: 

TSO.Kudelstaart@floreokids.nl 

 Met vragen over een inschrijving of het contract kunt u contact opnemen met Ingrid Geers: 

I.Geers@floreoKids.nl 
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