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Nieuwsbrief TSO Tarcisius
De overblijf van uw kind. Hoe verloopt zo’n moment? In deze nieuwsbrief nemen we
u mee.
Het overblijfmoment van uw kind
Om 12 uur gaat de bel en weten de kinderen dat het tijd is voor het lunchmoment.
De leerkrachten dragen de kinderen over aan de overblijfmedewerkers. Om het
overzicht te bewaren en een rustig lunchmoment voor ieder kind te garanderen,
verdelen we de kinderen in groepen en werken we met een schema. Voor de
kinderen herkenbaar, want we baseren dit op de structuur van de school. Dat zorgt
voor rust en de kinderen weten zo goed waar ze aan toe zijn. De ene groep speelt
eerst buiten en eet daarna. De andere groep luncht eerst en gaat na de lunch naar
buiten. De vrijwilligers, pedagogisch medewerkers en gediplomeerde sportdocenten
zijn allen in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) en zetten zich
dagelijks voor de volle 100% in om de kinderen een plezierig overblijfmoment te
bezorgen. Een aantal pedagogisch medewerkers werken ’s middags ook op BSO
Kleibende, zij zijn dus de gehele dag betrokken bij de kinderen van de Tarcisiusschool.
Buiten op het plein is er genoeg te doen voor de kinderen. Onder professionele
begeleiding van onze sportdocenten, vrijwilligers en pedagogisch medewerkers
worden er allerlei leuke activiteiten georganiseerd. Daarbij maken we gebruik van
diverse speelmaterialen. Op dit moment zijn we nog in overleg met uitzendbureau
Double Sports om een medewerker van hen als coördinator te laten figureren om
sportactiviteiten nóg beter te begeleiden.
We delen graag wat leuke weetjes met u
Wist u dat …
- We voor 17 groepen pedagogisch medewerkers inzetten?
- Sommige vrijwilligers al meer dan 25 jaar actief zijn als overblijfmedewerker?
- Alle betrokkenen jaarlijks scholing krijgen?
- We uw kind stimuleren goed te eten en drinken?
- We bij goed, maar ook bij slecht weer gebruikmaken van activiteitentassen?
- We zorgen voor een pedagogisch verantwoorde omgeving?
- We nauw samenwerken met school?
- We per locatie een coördinator inzetten?
Heeft u vragen, leuke ideeën of feedback? We vinden het leuk als u die met ons deelt!
U kunt ons bereiken via info@stichtingdetafelvan.nl of via de coördinator van de TSO,
Caroline van den Berg via carolinevandenberg@stichtingdetafelvan.nl
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crea-ochtend berengroepen, thema Sint
Sinterklaasfeest, om 12 uur alle kinderen vrij
School versieren in Kerstsfeer om 20.00 uur
Kerst-in van 16.00 tot 18.00 uur
Kerstviering kleuters in de gymzaal om 10.30 uur
Kerstviering gr 3 t/m 8 om 18.00 uur in de Verrijzeniskerk
gr8 gaat zingen in het SFG
Kerstontbijt
Kerstvakantie
Koffieochtend gr3 t/m 5
Koffieochtend dependance
meespeelochtend berengroepen
meespeelochtend Tarsientje
meespeelochtend berengroepen
MR vergadering
19.30 uur thema-avond kinder EHBO

