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Gerard Doustraat 50  2162 CP  LISSE  0252-412955 

Aanmeldingsformulier tussenschoolse opvang  
Openbare Daltonschool ‘de Tweemaster’ 

 
 

Voor- en achternaam  kind:
 ………………………………………………………………Groep:……………. 

Voor- en achternaam  kind:
 ………………………………………………………………Groep:……………. 
Voor- en achternaam  kind:

 ………………………………………………………………Groep:……………. 
Voor- en achternaam  kind:

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

 
Postcode/Plaats:   ………………………………………. 

 
Voorletter en naam ouder 1: ……………………………………….  Man/vrouw* 

Telefoon overdag:  
 ………………………Mobiel:………………………. 
Voorletter en naam ouder 2: ……………………………………….  Man/vrouw* 

Telefoon overdag:   
 ………………………Mobiel:………………………. 

*doorhalen wat niet van toepassing is 
 
 

 

Abonnementsvorm Prijs per 

maand 

Prijs per jaar 

(10 maanden) 

3 dagen per week (kinderen uit groep 

 1 t/m 8) 

€ 10,- € 100,- 

Het abonnement geldt voor het hele schooljaar (40 weken = 10 maanden) . Deze 

aanmelding geldt voor de gehele basisschoollooptijd. 
 

 
 
 

 

 

Informatie voor nieuwe ouders: 
De kosten voor deze tussenschoolse opvang bedragen  € 100,- op jaarbasis.  
Voor uw kind betekent dit dat overblijfgeld verschuldigd is vanaf de maand 

volgend op de maand waarin uw kind op school is gekomen. 
 
Deze informatie is ook te lezen op onze site : www.tweemasterlisse.nl 

http://www.tweemasterlisse.nl/
http://www.tweemasterlisse.nl/
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Betaling van de tussenschoolse opvang geschiedt uitsluitend via 
automatische incasso.  
De machtiging wordt afgegeven per gezin geldt dus voor alle kinderen uit 
uw gezin. Op deze machtiging staat ook vermeld wat u moet doen als u 

het niet eens bent met het afgeschreven bedrag.  

U kunt het bedrag in één of twee termijnen laten afschrijven. De 
afschrijving vindt plaats in november en in februari. Voor kinderen die 

later op school komen zal het bedrag aangepast worden. 
Kinderen die in februari of daarna beginnen met de opvang, kunnen alleen 

in 1 termijn betalen. De incassokosten voor tussenschoolse opvang is in 
handen van TSO Openbare Daltonschool de Tweemaster. 

 
Graag in blokletters invullen: 

 
Hierbij geef ik TSO Openbare Daltonschool de Tweemaster toestemming 

om  €                 af te schrijven.     0 1 termijn of 0 2 termijnen 
(s.v.p. uw voorkeur aankruisen)                  

 
                 

 

 
 

Datum: ……………………………   
 

Naam ouder/verzorger:  …………………………………………. 

Handtekening ouder/verzorger: 

http://www.tweemasterlisse.nl/

