
 Tussen Schoolse Opvang 

Schooljaar: 2019/2020  BASISSCHOOL DE MIJLPAAL 

     

BEVESTIGING AANSCHAF STRIPPENKAART 10 STRIPPEN   

Groep:    ___________________________    
        
Naam coördinator:  Reyhan Durgan (AL)/Marjolein Vulpen (WP)    
 
Voor en achternaam kind: ________________________________________  
   
Geboortedatum: _______________________      Jongen / Meisje  
        
Naam ouder/verzorger:  ________________________________________  
          
Adres: _______________________________________________________________  
        
Postcode/plaats: _______________________________________________________ 
          
Telefoonnummer: ____________________ E-mailadres: __________________________
   
        

Datum :   Aantal :  Bedrag: 
        
Aanschaf strippenkaart:  __ - __ 20__   ___ X   EUR 46,08  
      
        

Ouder/verzorger geeft hierbij toestemming om de kosten voor de strippenkaart éénmalig 
automatisch te laten incasseren van:       
     

IBAN nummer:   ________________________________________   
     

Op naam van: De heer / mevrouw: ____________________________________________________
  

Datum:   _________  _________  20___        

        

Handtekening ouder/verzorger: __________________________________  
     

Akkoord coördinator: ______________      
       
U dient 1 dag van te voren te bellen met de coördinator van de tussenschool als u  
      
uw kind wilt laten overblijven!!!  
  



 

Impuls Kinderopvang 

    

    

  SPELREGELS   

Met de strippenkaart kunt u uw kind incidenteel 

laten overblijven op school. 

Inschrijfformulieren voor een strippenkaart zijn te 

verkrijgen bij de administratie van de school. 

Ingevulde formulieren kunt u hier ook inleveren. 

    

Afspraken over overblijven maakt u uiterlijk 

één dag van tevoren met de coördinator. 

De coördinator is hiervoor telefonisch bereikbaar op  

maandag, dinsdag, donderdag van 

10.00 tot 13.30 uur. 

    

Coördinatoren: Marjolein WP : 06 51196703 

 Reyhan AL: 06 10639351 

  

    

Eén strip is te gebruiken voor één maal overblijven. 

Als de één na laatste strip wordt afgetekend  

wordt u hiervan op de hoogte gesteld d.m.v. een  

briefje in het broodtrommeltje van uw kind. 

Wanneer uw kind overblijft, tekent de coördinator 

een strip af op de overblijfkaart. 

    

Bij afname van meer dan 10x per jaar adviseren wij 

u een plaats op contractbasis af te nemen. 

Zo bent u altijd verzekerd van goede, professionele 

opvang voor uw kind. 

    

      

Wanneer u vragen heeft over de strippenkaarten 

kunt u terecht bij de coördinatoren, voor overige 

vragen kunt u terecht bij de afdeling 

Planning en Plaatsing van Impuls 

Zij zijn te bereiken: 

Maandag t/m vrijdag 

9.00 - 12.30 en 13.00 - 16.00 

Tel. 020 - 515 88 00 

    

Wilt u graag vaste tussenschoolse opvang  

gebruiken, dan kunt u dit opgeven bij de 

coördinator. 

      

Omwisselen van een strippenkaart gebruikt of 

ongebruikt, is nooit mogelijk. 

Restitutie wordt niet verleend. 

      

       

€ 46,08

Strippenkaart 

Tussenschoolse opvang

Impuls Kinderopvang

Basisschool: MIJLPAAL

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Tel.nr.:

Datum:

1 Paraaf:

Datum:

2 Paraaf:

Datum:

3 Paraaf:

Datum:

4 Paraaf:

Datum:

5 Paraaf:

Datum:

6 Paraaf:

Datum:

7 Paraaf:

Datum:

8 Paraaf:

Datum:

9 Paraaf:

Datum:

10 Paraaf:

Deze strippenkaart is geldig

gedurende het schooljaar 2019/2020.


