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Inschrijfformulier overblijven 
 

Wanneer uw kind/eren voor het eerst gebruik gaan maken van het overblijven op de Hoef dan 
dient u vooraf dit inschrijfformulier (en machtiging) in te vullen en in te leveren. Hebt u dit 
inschrijfformulier eenmaal ingevuld dan kunt u eventuele wijzigingen of extra dagen per kind nog 
doorgeven via het mailadres: overblijvendehoef@gmail.com.  
U kunt dit inschrijfformulier inleveren bij de directie of bij de coördinator van het overblijven:   
Nicole van Hal (overblijvendehoef@gmail.com). 

 

NB: Hebt u dit inschrijfformulier (en machtiging) in het verleden dus al een keer ingevuld en  
ingeleverd dan hoeft u dat niet opnieuw te doen.  

 
Ik wil graag met ingang van ............ - ………… - 20 .................................. mijn kind/eren 
gebruik laten maken van de overblijfvoorziening op de volgende dag/en. 

 

O Maandag 
O Dinsdag 
O Donderdag 
 O Vrijdag 

O incidenteel 

Ik wil graag mijn kind/eren inschrijven voor het overblijven op De Hoef. 

 1e kind 2e kind 3e kind 

Naam kind    

Groep    

Naam leerkracht    

Huisarts    

 
Medische bijzonderheden van het kind (alleen invullen als die voor de overblijfouder 
van belang zijn) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ik ben op de hoogte van de overblijfregels en heb die besproken met mijn kind. 
Naam: ………………………………………………………………………………. 

Adres: ………………………………………………………………………………. 

Tel.nr. privé:    ………………………………………………………………………………. 

Tel.nr werk:  ………………………………………………………………………………. 

Emailadres: ………………………………………………………………………………. 

Datum: …………. - ……….... - 20………… 
 
 

Handtekening:   …………………………………………………………………… 
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Geachte heer/ mevrouw, 
 

Om een tijdige betaling van de verschuldigde bedragen voor het overblijven te waarborgen 
hebben wij besloten om de maandelijkse bedragen voor het overblijven  uitsluitend door 
middel van automatische incasso’s te gaan innen. 
De voordelen van automatische incasso’s zijn: 

• U betaalt altijd op tijd. 
• U helpt mee om de administratieve kosten te besparen. 
• U bespaart zichzelf de rompslomp van het regelen van de terugkerende 

betalingen. 
• U kunt het afgeschreven bedrag laten terug boeken. 
• U kunt uw machtiging ten alle tijden intrekken. 

 
Voor deze automatische incasso hebben wij een machtiging nodig waarmee u ons 
toestemming geeft om het maandelijks verschuldigde bedrag van uw Bank- of Girorekening 
af te schrijven. Deze toestemming kunt u ons geven door het antwoordstrookje in te vullen 
en samen met het inschrijfformulier in te leveren. 

 

 
 
 

 
Machtigingsformulier tot automatische incasso voor het overblijven op OBS de Hoef 

 

Ondertekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de penningmeester van de 
OAC van OBS de Hoef/ Hugo om maandelijks bedragen af te schrijven wegens overblijven op de 
hoef. 

 
IBAN: 
                  

 
Gegevens 

Naam en voorletters:                    .................................................................................................... M / V 

Adres: ……………………………………………………………………………………….. 

Postcode/ woonplaats: ……………………………………………………………………………………….. 

Datum: ……..…. - ………... - 20…..……. 
 
 

Handtekening ………………………………………………………………………………………… 
 
 

Naam Kind: ……………………………………………………………………………………….. 
Groep: ……………………………………………………………………………………….. 
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Info overblijven de Hoef 
 

Coördinator. 
De coördinator van het overblijven bij de Hoef is Nicole van Hal. Bij haar kunt u terecht  voor al uw 
vragen over het overblijven. U kunt haar bereiken via mail: overblijvendehoef@gmail.com. U kunt 
ook spreken wanneer u om 13.10 uur even naar school komt. 

 
Aan-/ afmelden. 
Afmelden stellen wij zeer op prijs als u kind een keer geen gebruik maakt van het  overblijven. Iedere dag kan 
er aan-/ afgemeld worden tot 10:00 uur via het mailadres van de TSO: overblijvendehoef@gmail.com. Ook 
incidentele opvang kan dus via dit mailadres aangevraagd worden tot 10:00 uur ’s morgens. Er is altijd plaats 
bij het overblijven, maar u moet uw kind wel altijd aanmelden. Let op: wanneer uw kind overblijft zonder 
eerst aangemeld te zijn bij de TSO, wordt er €0,50 extra in rekening gebracht. 

 
Betalen. 
Betalingen gaan via automatische incasso, ook bij incidenteel overblijven. De kosten voor  het 
overblijven bedragen € 1,50 per keer. Let op: wanneer uw kind overblijft zonder eerst aangemeld te 
zijn bij de TSO, wordt er €0,50 extra in rekening gebracht.  

Automatische incasso. 
Alle kinderen die op vaste dagen overblijven betalen een vast bedrag per maand. Als u kind een 
keer geen gebruik maakt van het overblijven worden de kosten van € 1,50 per keer gewoon 
geïncasseerd. Compensatie- en vrije dagen worden niet berekend in het 
maandelijkse bedrag, daarom zijn de maandelijkse bedragen voor elke groep ook anders. Voor het versturen 
van betalingsherinneringen brengen wij een extra bedrag van €1,50 in rekening. 

 
Eten / snoep 
Kinderen brengen zelf hun brood en drinken mee. Er wordt thee geschonken. Lust u kind graag een 
cup a soup ( geen noedels), dan graag een zakje meegeven. Alles wat u kind niet op eet, gaat in de 
broodtrommel mee naar huis. 
Het is niet de bedoeling dat er snoepjes/ chocolaatjes meegeven worden aan u kind. Een  gezond 
extraatje in de broodtrommel, zoals komkommer, wortel, tomaat of fruit moedigen wij aan. Dus 
geen donuts, cake of koeken. 
Ieder kind mag na het eten een snoepje uitkiezen uit de aanwezige overblijf- snoeptrommel, zo 
heeft iedereen hetzelfde snoepje. Voor kinderen met een allergie (gluten, melk, pinda/ noten, 
kleurstof, suiker) hebben wij suikervrije snoepjes.  
Wij vernemen het graag van te voren via e-mail als uw kind een suikervrij snoepje moet krijgen. 
 
Mobiele telefoons. 
Kinderen mogen bij het overblijven geen mobiele telefoon bij hebben! 
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