
 
Onderwerp: Voortzetting TSO 
  
 

Geachte heer/mevrouw, 
  
Hierbij willen wij u informeren over de TSO-opvang na de zomervakantie. 
  
Op 27 mei jl. hebben wij u laten weten dat wij de TSO-opvang in ieder geval tot de 

zomervakantie zouden blijven verzorgen. Of wij dit na de zomervakantie ook nog zouden 

blijven doen, was toen nog niet duidelijk. 
  
Inmiddels is er wel duidelijkheid en zijn wij blij om u te kunnen mededelen, dat wij ook 

het komende schooljaar de TSO blijven verzorgen op jullie school. 
  
Wij blijven dit op dezelfde wijze doen.  
U kunt er dus voor kiezen om een vast abonnement af te nemen, of om met een 

strippenkaart te werken. Het tarief blijft voor 2016 hetzelfde.  
Zoals gebruikelijk, wordt u eind 2016 geïnformeerd over het tarief voor het jaar 2017. 
  
De strippen van vóór 1 juni 2016 (= de overname-datum van Sisa Kinderopvang), 

komen te vervallen en zijn niet meer geldig in het nieuwe schooljaar. 
Strippen die u na 1 juni heeft gekocht, zijn nog wel geldig in het nieuwe schooljaar. 
  
Wij gaan er vanuit, dat u nog steeds gebruik wilt maken van de TSO. Mocht dit niet zo 

zijn, dan verzoeken wij u om ons dat te laten weten. Dit mag gewoon middels een Reply 

op deze mail. 
  
Wij willen u er op attenderen dat u voor vragen over uw strippenkaart of een 

abonnement kunt mailen met planning@kidsfirst.nl 
Wanneer u uw kind incidenteel wilt af- of aanmelden voor de TSO, dan verzoeken wij u 

dat door te geven via het bij u bekende e-mailadres of die van desbetreffende TSO-

locatie (tsoboazum@gmail.com ; tsoeasterwierum@gmail.com ; tsojorwert@gmail.com ; 
tsomantgum@gmail.com ; tsowinsum@gmail.com ; tsowitmarsum@gmail.com ; 
tsominnertsga@gmail.com ; tsoobzijl@gmail.com  ; tsodesprankel@gmail.com ; KKC-Stiens-
zeeparels@kidsfirst.nl ). 
 

Graag hopen wij uw kind(eren) volgend jaar weer te zien op de tussenschoolse opvang. 
  
Een zonnige en fijne zomerperiode toegewenst, 

 

Met vriendelijke groet, 

Kids First COP Groep 

 

Arienne van Mil  
Interim Directeur 
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