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Kinderopvang Watergraafsmeer verzorgt 

de Tussenschoolse Opvang (TSO) op de 

Watergraafsmeerse Schoolvereniging 

(WSV). In deze brief staat informatie over 

de TSO.  

 

Kinderopvang Watergraafsmeer is een 

professionele kinderopvangorganisatie 

met diverse kinderdagverblijven en 

vestigingen voor buitenschoolse opvang 

voor kinderen van verschillende scholen in 

de Watergraafsmeer. 

 

Wat houdt de Tussenschoolse Opvang in? 

Tussenschoolse Opvang houdt in dat uw 

kind tijdens de middagpauze opgevangen 

wordt door professionele medewerkers 

van Kinderopvang Watergraafsmeer. Zij 

zorgen er voor dat uw kind tussen de 

middag op een verantwoorde, gezellige 

en leuke manier op school kan lunchen en 

spelen. 

 

Tijdens de lunchpauze worden de 

kinderen per groep in hun eigen klaslokaal 

opgevangen. Iedere groep heeft één of 

twee vaste medewerker(s).  

De kinderen lunchen met hun klas in hun 

eigen lokaal. Ze gaan eerst eten en daarna 

buitenspelen, of eerst naar buiten en dan 

eten. Hiervoor is een vaste indeling 

gemaakt, zodat het niet te druk wordt op 

het schoolplein. 

 

De kinderen nemen zelf eten en drinken 

mee voor hun lunch. Kinderen eten aan 

hun eigen tafel, in overleg kunnen 

vriendjes en vriendinnetjes samen aan 

een tafeltje eten. 

Voor of na het eten hebben de kinderen 

voldoende tijd om te spelen. Alle kinderen 

gaan naar buiten tijdens de overblijf. 

Iedere klas heeft een eigen bal en er is 

een kist met buitenspeelgoed voor alle 

kinderen.  

 

In de onderbouw (bij de kleuters) wordt 

er voorgelezen tijdens de TSO.  

Vanaf groep vier kunnen de kinderen op 

maandag schaken. Op ander dagen zijn er 

verschillende knutselactiviteiten. Ook 

wordt er regelmatig buiten een activiteit 

aangeboden.  

 

Inschrijven voor de TSO 

U kunt uw kind inschrijven via een 

inschrijfformulier op de website 

www.kinderopvang-

skw.nl/tussenschoolse-opvang/inschrijven 

of door te mailen naar: 

info@kinderopvang-skw.nl  

 

Als u uw kind op vaste dagen wilt laten 

overblijven, kunt u dat aangeven. U 

schrijft uw kind in voor de TSO op vaste 

dagen totdat uw kind naar de middelbare 

school gaat of u de TSO opzegt of wijzigt.  

 

Als u uw kind incidenteel wilt laten 

overblijven dan is het mogelijk hiervoor 

een strippenkaart te kopen. U kunt een 

strippenkaart afnemen voor 5 of voor 15 

keer TSO. De strippenkaart is geldig totdat 

uw kind van school gaat. 

 

De strippenkaart blijft bij de TSO-

coördinator, zodat de kaart niet vergeten 

kan worden door de kinderen. Zodra uw 



strippenkaart vol is, ontvangt u een 

formulier om een nieuwe aan te vragen. 

 

De tarieven voor het schooljaar 2019-

2020  

Vaste dagen: € 118,00 per jaar, per dag. 

 

Een 15-strippenkaart: € 52,50  

Een 5-strippenkaart: € 20,-  

 

Zowel het bedrag voor de vaste dagen, als 

voor de strippenkaart, kunt u via een 

factuur of via automatisch incasso 

betalen. De facturen voor de TSO 

ontvangt u maandelijks 10 keer per jaar.  

Iedere maand rond de 15e, vanaf augustus 

tot en met mei. Er wordt gefactureerd 

over de periode september tot en met 

juni. 

 

Kinderopvang Watergraafsmeer hanteert 

voor kinderen die ook gebruik maken van 

de voor- en/of naschoolse opvang van 

Kinderopvang Watergraafsmeer een 

korting van 4%. 

 

Toestemming  

Wanneer uw kind op haar of zijn 

tussenschoolse opvang dag(en) met een 

ander kind mee gaat om te lunchen of 

naar huis gaat om te lunchen, dient u 

hiervoor een briefje mee te geven aan uw 

kind met de datum en uw toestemming.  

Dan weet de TSO medewerker dat uw 

kind ergens anders mag lunchen tijdens 

de TSO.  

 
 

 

 

 

Wijzigingen  

U kunt structurele wijzigingen doorgeven 

via ons email adres: info@kinderopvang-

skw.nl of via een wijzigingsformulier op 

onze website: 

www.kinderopvang-skw.nl 

 

Voor opzeggingen van plaatsingsdagen 

geldt een opzegtermijn van één maand, 

ingaande op de dag dat Kinderopvang 

Watergraafsmeer de opzegging schriftelijk 

van u heeft ontvangen. 

 

Opmerkingen en/of vragen? 

Voor vragen over de TSO kunt u contact 

opnemen met de coördinator Sanne 

Goedhart. Sanne is op maandag, dinsdag 

en donderdag van 12.00 tot 13.15 uur op 

school aanwezig. De rest van deze dagen 

is Sanne telefonisch  bereikbaar op 

telefoonnummer 020-6920790. 

 

Voor vragen over onze 

kinderdagverblijven, buitenschoolse 

opvang locaties of voorschoolse opvang 

kunt u contact opnemen met de afdeling 

Klantcontact van Kinderopvang 

Watergraafsmeer.  

 

Dit kan telefonisch van maandag t/m 

vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur op 

telefoonnummer 020-6920790. 

 

U kunt ook een e-mail sturen naar 

info@kinderopvang-skw.nl. 

 

Wij wensen uw kind veel plezier op de 

TSO! 


