Voor kinderen die op vaste dagen overblijven werken we met overblijfabonnementen. Deze
gelden voor een vastgestelde periode. De overblijfabonnementen moeten VOOR aanvang
van de vastgestelde periode betaald zijn.
De bedragen van de overblijfabonnementen kunt u overmaken op:
bankrekeningnummer IBAN: NL55RABO015.98.36.344 t.n.v. Overblijf De Boemerang
onder vermelding van naam kind(eren), groep en periodenummer.
Dit kan zijn periode 1, 2, 3 of 4.
De kosten voor de verschillende abonnementen zijn:
Periode nummer
1

Welke maanden
20 augustus 2018
tot en met 4
november 2018

2

5 november 2018
Tot en met
27 januari 2019

3

28 januari 2019
Tot en met
14 april 2019

4

15 april 2019
Tot en met
7 juli 2019

Korting bij
betaling per jaar

Jaar abonnement

aantal keer per
week vast
overblijven
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Bedrag
€ 17,50
€ 35,00
€ 52,50
€ 70,00
€ 17,50
€ 35,00
€ 52,50
€ 70,00
€ 15,75
€ 31,50
€ 47,25
€ 63,00
€ 15,75
€ 31,50
€ 47,25
€ 63,00
€ 50,00
€100,00
€ 150,00
€ 200,00

LET OP!!!!
Als u gebruik wilt maken van de korting bij een jaar abonnement, dan dient u het
abonnementsbedrag voor 1 Juni 2018 te voldoen op onderstaande bankrekeningnummer
o.v.v. naam kind(eren) en groep
Voor kinderen die af en toe overblijven kunnen er strippenkaarten gekocht worden.
De bedragen voor de strippenkaarten kunt u overmaken op :
IBAN: NL55RABO015.98.36.344 t.n.v. Overblijf De Boemerang
onder vermelding van naam kind(eren), groep en strippenkaart.
De strippenkaart blijft geldig tot het einde van de schoolperiode van uw kind of kinderen.
Aan het eind van de schoolperiode dient u zelf te vragen om teruggave van de restende
overblijfstrippen.
De kosten van de strippenkaart zijn:
- 10 strippenkaart € 20,00
- 20 strippenkaart € 37,50
- 30 strippenkaart € 55,00
Als u meer dan 1 kind op school heeft, dan gebruiken alle kinderen dezelfde strippenkaart.

AANMELDFORMULIER VOOR HET OVERBLIJVEN OP
BASISSCHOOL DE BOEMERANG 2018– 2019
Ondergetekende wil graag tijdens het schooljaar 2018 /2019
zijn/haar kind(eren) gebruik laten maken van de overblijfvoorziening volgens
onderstaande opgave:
Naam kind

groep 2018/2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Graag willen we ook weten of u gebruik wenst te maken van abonnementen voor het
overblijven of dat u gaat werken met strippenkaarten.
Maakt gebruik van :
o Abonnement vaste dagen
o maandag
o dinsdag
o donderdag
o vrijdag

o abonnement flexibele dagen
o 1 dag
per week
o 2 dagen per week
o 3 dagen per week
o 4 dagen per week

o strippenkaart
als u voor flexibele dagen kiest dan moet u wel ’s ochtends aangeven of uw kind
overblijft. Ook met een abonnement voor vaste dagen kunt u binnen een
schoolweek schuiven met de dagen.
Als er bijzonderheden zijn die van invloed kunnen zijn op het gedrag van uw kind(eren)
of waarvan de overblijfkrachten op de hoogte moeten zijn dan kunt u die hieronder
aangeven.
--------------------------------------------------------------------------------------------------In geval van nood:
Naam

adres

telefoonnummer vast / mobiel

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Huisarts………………………………………………………………….tel. nr.
Ondergetekende is op de hoogte van de kosten van het overblijven en van de
overblijfregels.
Naam

________________________________________________________

Handtekening_____________________________________________________
e-mailadres ( in blokletters):____________________________________________

