
 

Brede school De Egelantier,   Hafkenscheidtlaan 2, 2191 BP De Zilk. 

Telefoon 0252 – 520787  E-mail directie.egelantier@sophiascholen.nl  -  website  www.bredeschoolegelantier.nl 

 
 

 

Continurooster 
 
Schooltijden en kosten:  
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag vrijdag 

groep 1-4 08.30-12.00 
12.45-14.45 

08.30-12.00 
12.45-14.45 

08.30-12.15 08.30-12.00 
12.45-14.45 

08.30-12.00 

groep 5-8 08.30-12.15 
13.00-14.45 

08.30-12.15 
13.00-14.45 

08.30-12.15 08.30-12.15 
13.00-14.45 

08.30-12.15 
13.00-14.45 

 
Tijdens de  overblijf lunchen de leerlingen in de klas met de eigen leerkracht. Zij spelen een half uur buiten onder 
begeleiding van medewerkers van Kinderopvang De Palmboom. Bij slecht weer zullen de medewerkers van 
Kinderopvang De Palmboom een binnenprogramma aanbieden. Het pauzeschema komt er als volgt uit te zien: 
 

12.00 – 12.30 uur Buitenspelen Onderbouw 

12.30 – 12.45 uur Lunch Onderbouw  

12.15 – 12.30 uur Lunch Bovenbouw  

12.30 – 13.00 uur Buitenspelen Bovenbouw  

 
Aan het begin van het schooljaar kunt u kiezen of u wilt dat uw kind gebruik maakt van de pauzetijd om naar huis 
te gaan of dat uw kind deelneemt aan het continurooster op school. Deze keuze legt u hiermee vast voor het 
gehele schooljaar. U kunt niet per keer/week kiezen. De rekening van de TSO kunt u  aan het begin van het 
schooljaar overmaken op de schoolrekening. De kosten worden:  

• Onderbouw groep 1 t/m 4: €120,- per kind per jaar (ma-di-do overblijven) 

• Bovenbouw groep 5 t/m 8: €160,- per kind per jaar (ma-di-do-vr overblijven) 
 
Indien uw zoon/dochter deelneemt aan het continurooster, ontvangt u in september een factuur voor het 
overblijven. 
 

Graag willen we van u weten of uw kind gebruik gaat maken van het continurooster. Daarvoor vraag ik u 

onderstaand strookje in te vullen en in te leveren bij de leerkracht van uw kind of bij de directie. Heeft u 

meerdere kinderen op school? Dan ontvangen we graag voor elk kind het antwoordstrookje retour. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

Mijn zoon/dochter neemt: 

O wel deel aan het continurooster 

O geen deel aan het continurooster 

Naam kind: ………………………………………………………… 

Naam ouders en handtekening: …………………………………………………………… 

 


