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19 november 
Studiedag: 

leerlingen vrij  
 

4 december 
Sinterklaasfeest 
Continurooster 

 
20 december 

Kerstdiner 
 

21 december 
Leerlingen 
middag vrij  

 
24 december - 

4 januari 
Kerstvakantie  

 
Per 1 januari 

Overname 
overblijf door 
Kinderworld 

 
 

 
Sinterklaas versiermiddag: HERHALING 
Zaterdag 17 november komt Sinterklaas met zijn 
pieten aan in Nederland. Om de school alvast in 
Sinterklaas-sferen te brengen, wordt vrijdagmiddag 16 
november de school versierd door de Ouderraad, waar 
wij ontzetten blij mee zijn! Echter kan de Ouderraad 
voor beide locaties wel wat hulp gebruiken met 
versieren. Dus vind je het leuk om vrijdagmiddag 16 
november vanaf 13.15 uur te helpen met versieren, 
mail dan even naar or@flierefluiter.asg.nl Geef in het 
mailtje even aan op welke locatie je wilt komen 
helpen.  
 

 
Schoolfruit 
wij smullen op woensdag, donderdag en vrijdag van 
ons schoolfruit. Komende week laten we ons verassen, 
aangezien voor komende week nog niet duidelijk was 
welk fruit we mogen ontvangen.  
 
Ouderbijdrage 
Tot nu toe is voor 31% van de leerlingen de 
ouderbijdrage betaald. Helpt u mee de meter van de 
ouderbijdrage te laten stijgen? 

 
De ouderbijdrage mag overgemaakt worden op 
rekeningnummer NL34INGB0008716410 onder 
vermelding van naam kind(eren), klas en 
‘ouderbijdrage’. 

 
Betalingen 
Het overmaken van de kosten 
voor de overblijf(t/m 
december) en de kosten van 
het schoolreisje mag op 
rekeningnummer 
NL71INGB0001907896.  
Let op! Dit is niet hetzelfde 
nummer als het 
rekeningnummer voor de 
ouderbijdrage welke eerder in 
deze nieuwsbrief vermeld 
staat. 
Noteer altijd de naam van het 
kind, de klas en waarvoor het 
geld bedoeld is wanneer u een 
bedrag overmaakt. Dat scheelt 
een hoop uitzoeken.  
 

 
Overname overblijf  
Vanaf 1 januari wordt de 
overblijf overgenomen door 
Kinderworld. In de brief in de 
bijlage vindt u hierover meer 
informatie.  
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Almere, november 2018 

 
 
 

Tussenschoolse opvang  (overblijven) de Flierefluiter 
 

 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Graag willen wij ons voorstellen. 
 
kinderWORLD is een professionele kinderopvang organisatie en is gestart in Almere 
Haven met KDV en BSO opvang in oktober 1994. 
Wij hebben totaal acht vestigingen in Almere en Lelystad en verzorgen wij bij twee 
andere scholen de Tussenschoolse opvang. 
 
Na een fijn gesprek en goed overleg met de directie, leerkracht, de MR en de overblijf 
coördinator van de Flierefluiter zullen wij de Tussenschoolse opvang vanaf 7 januari 
2019 aanbieden bij basisschool de Flierefluiter. 
 
kinderWORLD zal samen met het huidige TSO team leuke activiteiten voor zowel 
binnen als buiten organiseren. 
Voor u en uw kinderen zal er niet veel veranderen aan hetgeen u gewent bent;  
dezelfde TSO medewerkers zullen de TSO blijven verzorgen en is er voor gekozen om 
op het hoofdgebouw alsmede de dependance te werken met een coördinator om de 
Tussenschoolse opvang in goede banen te leiden. De kosten blijven €2,50 per keer bij 
een vaste dagen plaatsing. De kosten voor een strippenkaart worden € 2,80 per dag.  
 
Voor de berekening van een vaste dagen plaatsing houden wij 40 schoolweken aan x 
TSO tarief van € 2,50 en delen deze kosten door 11 maanden. U ontvangt iedere 
maand een factuur met hetzelfde bedrag. Over de opvang periode maand augustus 
sturen wij geen factuur. 
 
De maandelijkse kosten zijn als volgt berekend: 

 In een jaar zijn er 52 of 53 weken. 

 11 vakantieweken per jaar berekenen wij niet. 

 1 week voor uitstapjes/schoolreisjes/studiedagen berekenen wij niet. 

 Dan houden wij 40 of 41 weken over waarover de TSO kosten berekend 
worden. 

 
De kosten worden dan als volgt: 
1 dag     TSO per week: €   9,09 per maand 
2 dagen TSO per week: € 18,18 per maand 
3 dagen TSO per week: € 27,27 per maand 
4 dagen TSO per week: € 36,36 per maand 



 
De facturen worden opgemaakt en verzonden per email op de 20ste van de maand. Het 
factuurbedrag zal maandelijks rond de 25ste van de maand worden geïncasseerd van 
uw rekening. Factuurbetalingen zonder automatische incasso verwachten wij voor de 
eerste van de nieuwe maand op de rekening van kinderWORLD Stichting Etenstijd: 
NL68ABNA0431216037 bijgeschreven. 
 
Incidentele/extra TSO kunt u middels een strippenkaart afnemen. Een strippenkaart is 
digitaal aan te vragen middels het inschrijf-/machtigingsformulier.  
Per 1 december 2018 is het inschrijfformulier voor een strippenkaart en vaste dagen op 
http://www.flierefluiter.asg-almere.nl/ en https://www.kinderworld.nl geplaatst. 
Het is mogelijk om vaste dagen te ruilen in dezelfde week. De ruildagen en 
strippenkaartdagen kunt u telefonisch doorgeven (voicemail inspreken) via TSO 
kinderWORLD/de Flierefluiter mobiel, het telefoonnummer hiervan is tevens per 1 
december 2018 bekend. 
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij kinderWORLD via 036-5464748. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De kinderWORLD groep 
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