
   

Beste ouders/verzorgers, 
 
Vanaf 30 augustus mogen wij met veel plezier de tussen schoolse opvang  (TSO) in samenwerking met 
CBS de Zaaier gaan verzorgen. Wij hebben hier ontzettend veel zin in en gaan er een leuke en gezellige 
TSO van maken. In deze nieuwsbrief leggen wij u uit hoe het in zijn werk gaat en wat we gaan doen. Het 
allerbelangrijkste is de inschrijving via wasko.nl, deze moet voor 30 augustus gedaan zijn.  
Het is niet vanzelfsprekend dat wanneer uw kind nu van de TSO gebruik maakt, deze ook bekend is bij 
Wasko.  

Inschrijven en de app 

U gebruikt onderstaande link voor inschrijving bij Wasko. 
https://www.wasko.nl/opvang/basisschoolkind/tussenschoolseopvang/ 
Klik op de knop ‘direct inschrijven’ en selecteer daar Wijngaarden. Wanneer uw kind is ingeschreven, en 
we hebben alles in goede orde ontvangen, dan krijgt u een email van no-reply@nanny4all.nl  met daarin 
een activatielink. Zorg dat u de Nanny4Aall App al gedownload hebt, want deze is nodig om de link te 
activeren. Heeft u de link niet ontvangen? Controleer dan de spambox, mogelijk wordt het adres 
herkent als spam. 
 
Via deze app kunt u heel gemakkelijk de kind(eren) aan of afmelden en uw facturen inzien.  
Bij deze brief zit bijgevoegd als bijlage: de handleiding voor de Nanny4all app.  
 
Bij aanvang van de TSO hebben wij een eigen e-mailadres en telefoonnummer.  
U wordt hier later over geïnformeerd. U schrijft uw kind in op vaste dagen voor €2,75 per keer en 
wanneer u incidentele opvang nodig heeft betaald u €3,-. Let op, voor incidentele opvang is ook een 
inschrijving nodig.  
 
In verband met onze planning, vragen wij je bij incidentele opvang, minimaal 1 dag van te voren via de 
Ouder App te laten weten of je kind komt. We kunnen dan een plekje voor je kind garanderen. Zo 
kunnen we er ook voor zorgen dat er voldoende personeel op locatie aanwezig is. 
Afmelden voor de TSO kan tot op dezelfde dag tot 10:30 uur, dit kan ook via de App. Wij vinden het fijn 
om te weten als je kind niet komt zodat wij ons geen zorgen hoeven te maken. 

Eten en drinken 

Uw zoon/dochter neemt een eigen lunchpakketje inclusief drinken mee. U kunt dit ’s morgens in de 
koelkast van de school plaatsen, deze vindt u in de keuken.  

https://www.wasko.nl/opvang/basisschoolkind/tussenschoolseopvang/
mailto:no-reply@nanny4all.nl


Wie werken er op de TSO? 

Maandag  Dinsdag  Donderdag  

   

 
Wie is uw aanspreekpunt 
De TSO coördinator is het eerste aanspreekpunt.  
Zij regelt de planning en het rooster en werkt nauw samen met school. 
 
De coördinator voor TSO de Zaaier zijn we op dit moment hard aan het zoeken, zodra we weten wie er 
werkzaam zal zijn op de TSO laten wij dit jullie zo snel mogelijk weten! 

Wat is er te doen voor de kinderen? 

Naast voldoende tijd om gezamenlijk te eten, bieden onze TSO-medewerkers natuurlijk ook leuke 
activiteiten en spelmateriaal aan. Een keertje komen kijken kan natuurlijk altijd, loop gewoon eens langs 
in de middagpauze! We maken graag elke dag gebruik van het schoolplein daar zullen verschillende 
spellen worden aangeboden. Als het regent zullen er binnen activiteiten gedaan worden. We maken 
hiervoor gebruik van onze activiteiten databank DOENkids en we kunnen gebruik maken van het 
speellokaal. TSO is immers ontspanning!  

We kunnen het niet alleen 😉 

Vrijwilligers gezocht TSO  
Op de TSO werken wij samen met vrijwilligers. 
Elke dag staat er een pedagogisch medewerker van Wasko en aan de hand van het aantal kinderen, één 
of meerdere vrijwilligers. Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om een 
boterhammetje mee te eten met de kinderen. Uiteraard krijgt u hier een vergoeding voor van 10 euro 
per keer. Wanneer het u aanspreekt om gezellig mee te eten met de kinderen, of wanneer u het prettig 
vindt dat u niet heen en weer hoeft te rijden dan kunt u zich opgeven als TSO ‘vrijwilliger’. U mag ook 
grootouders of buren aandragen om vrijwilliger te worden, dit hoeft niet per se een ouder te zijn. Iedere 
vrijwilliger wordt voorzien van een VOG (verklaring omtrent gedrag) en hoort dan direct ook bij onze 
Wasko-familie. Wanneer u vrijwilliger wilt worden, neem dan contact met mij op. 

Heeft u nog vragen? 

Heeft u nog vragen over bovenstaande informatie, schroom dan niet en stel ze.  
voor nu wens ik u en de kinderen een fijne vakantie, vergeet niet zo snel mogelijk in te schrijven, 
en volgend schooljaar staan wij voor u klaar! 
 
Met vriendelijke groet, 
Kirsten Koppelaar 
Locatiemanager TSO De Zaaier 
06 11 59 19 79 // k.koppelaar@wasko.nl 

 


