Alle kinderen hebben deelgenomen aan het project JOGG tijdens het overblijven. ‘Jogg
project drink water’.
Voorwoord
Welkom op de Bavinckschool. Sportfever coördineert de tussenschoolse opvang (TSO) voor
de Bavinckschool. Overblijven is hét moment om even lekker te spelen of juist om lekker tot
rust te komen. Tijdens de pauze komen kinderen niet alleen tot rust maar worden zij ook
geprikkeld tot creativiteit, beweging, spel en contacten. Door de begeleiding van een
complete kinderopvang organisatie en een lopende structuur kunnen we samen de veiligheid
waarborgen voor alle kinderen die overblijven op de Bavinckschool.
Wij wensen u en uw kind een plezierige tijd op de Bavinckschool toe!
Met vriendelijke groet,
Jeroen van Hoesel
Sportfever coördinator TSO Bavinckschool
tso@sportfever.nl
maandag t/m vrijdag van 11.45-13.15 op school.
Mob: 023-2100300

Geachte ouders/verzorgers,
Welkom op de Bavinckschool. Sportfever verzorgt het overblijven op de Bavinckschool. In de
brief wordt u geïnformeerd over hoe u uw kind kunt aanmelden voor de tussenschoolse
opvang.
Wie is Sportfever?
Sportfever heeft 3 sportieve buitenschoolse opvang locaties;
1.De Kickies in het clubhuis van Haarlem Kennemerland, sportweg 8a in Haarlem-Noord.
2.DSS sportbso bij de voetbalverening DSS
3.SportBSO de Duinclub in Zantvoort.
De Sportfever Sport BSO is een uniek concept met een plek voor kinderen van 4 tot 13 jaar
die willen bewegen. Wij hebben geen wachtlijsten, er is dus direct plaats!
Sportfever streeft ernaar om kinderen optimaal tot ontwikkeling te laten komen in sportief en
motorisch opzicht. Presteren mag, maar kennismaken met sporten en bewegen, plezier
hierin krijgen en het kunnen ontwkkelen in de sociale omgang horen daar ook bij. Wij
stimuleren dan ook kanjers in de sport!
Op de Sportfever Sport BSO komen de kinderen in aanraking met sporten als voetbal,
schaatsen, skiën, rugby, hockey, cricket, volleybal, muziek en bewegen, ultimate frisbee,
peanutbal, atletiek, tafeltennis en badminton.
Naast de TSO biedt Sportfever ook de volgende mogelijkheden voor kinderen van de
Bavinckschool;







naschoolse opvang (Sport BSO)
Voorschoolse opvang
vakantieopvang
flexibele opvang bijvoorbeeld tijdens studiedagen van school etc.
sportieve kinderpartijtjes
sportkampen in de vakantie.

Waar zorgt Sportfever voor tijdens het overblijven?
Sportfever coördineert de tussen schoolse opvang (TSO) op de Dr. H Bavinckschool te
Haarlem-Noord. Overblijven is vrije tijd van de kinderen en we maken er een fijne tijd van. De
leerkrachten en/of vrijwillige overblijfouders eten met de kinderen in de klas voor of na het
buitenspelen. Er zijn vaste overblijfkrachten op het plein. Zij werken volgens het
overblijfprotocol. Doel van het protocol is de veiligheid en kwaliteit van het overblijven te
bewaken. Verder organiseert Sportfever tijdens het overblijven sport- en spelactiviteiten waar

kinderen in de gymzaal of op het schoolplein aan mee kunnen doen. Tussen schoolse
opvang is een welkome onderbreking van de dag!

Altijd een eigen keuze
De kinderen die overblijven hebben altijd een eigen keuze om mee te doen aan de sport- en
spelactiviteiten op het schoolplein of in de gymzaal. De kinderen die liever niet mee willen
doen hebben de keuze om zelf wat te gaan doen. Ze mogen vanzelfsprekend gebruik maken
van alle speeltoestellen en materialen die Sportfever beschikbaar stelt.
Wat hebben wij opgemerkt na het introduceren van de tussenschoolse opvang via
Sportfever?
•

is er minder onenigheid tussen de kinderen onderling,

•

is er meer rust in de klassen na de pauze,

•
het aanbod van diverse activiteiten wordt zeer gewaardeerd door zowel de leerlingen
als de leerkrachten,
•

professionele begeleiding is erg belangrijk,

•

een duidelijk aanspreekpunt, tevens coördinator, is noodzakelijk,

•

georganiseerde en vrije keuze is belangrijk,

•
sport en spel steeds meer terrein wint, het is voor de kinderen een sportieve manier
om te ontspannen
•
steeds meer kinderen, zowel jongens als meisjes, doen mee aan de georganiseerde
activiteiten.
Hoe kan ik mij aanmelden voor de tussenschoolse opvang?
Inschrijven kan via de website van Sportfever:
http://sportfever.nl/kinderopvang/tussenschoolse-opvang/inschrijven-tso/
Welk contract kies ik.
U kunt kiezen uit twee pakketten: het contract met vaste dagen iedere week komt u kind op
dezelfde dag over blijven of het flexibele contract, waarbij u reserveringen kan aanmaken en
nu betaald naar wat u heeft afgenomen.

Ingeschreven en dan?
Nadat u uw kind bij ons heeft ingeschreven staat de plaatsingsovereenkomst voor u klaar in
het ouderportaal. De inlogcodes voor dit portaal ontvangt u van ons per mail. Wanneer u
akkoord gaat met het aanbod van deze plaatsingsovereenkomst sluiten we deze definitief
af.

Werkwijze
Hoe kan ik inloggen?
Ga naar Mijn Sportfever ouderportaal Link http://sportfever.nl/ouderportaal/
Vul uw persoonlijke gegevens in:
Gebruikersnaam: nntb
Domein: sportfever.nl
Wachtwoord: nntb
De gebruikersnaam en wachtwoord worden gemaild. Deze zijn uniek en kunt u zelf na de
eerste keer dat u bent ingelogd aanpassen.

Prijsbeleid
Bekijk op de website van Sportfever het actuele prijsbeleid voor de TSO en BSO.

Waar kan ik mij afmelden als mijn kind een keer niet overblijft?
Mocht uw kind een keer niet overblijven in verband met ziekte, afspraken e.d. dan is
afmelden bij de leerkracht voldoende.

Wanneer vindt de eerste betaling plaats?
De betaling vindt via automatische incasso aan het eind van elke maand plaats.
Voor het contract met vaste dagen betaald u vooraf. U ontvangt bijvoorbeeld per mail de
factuur over de maand oktober op 20 september, waarna op 26 september het bedrag
automatisch wordt afgeschreven.
Voor het flexiblele contract geld dat u achteraf een factuur ontvangt. U ontvangt bijv. op 1
oktober een factuur waarna op 6 oktober het bedrag automatisch afgeschreven wordt.

Wat doen de kinderen tijdens het overblijven?
Groep 1 & 2
De kinderen van groep 1 en 2 gaan naar het kleuterplein toe. De kinderen kunnen daar
spelen in de overdekte zandbak, met skelters, springtouwen, hoela hoepen en ballen of
spelen tikspelletjes.
Groep 3–8
De kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen spelen op het klimrek, voetballen (daar is altijd
voldoende plek voor) en er zijn meerdere Kingveldjes aanwezig. Verder organiseert
Sportfever voor deze kinderen een sport- en spelactiviteit, waar de kinderen (vrijblijvend) aan
mee kunnen doen. Het programma van de dag staat dagelijks op het pauzebord.

Slecht weer?
Bij slecht weer kunnen de kinderen kiezen uit film kijken, tekenen, puzzelen, spelletjes
spelen of voorlezen. In de gymzaal is er op dinsdag en donderdag een sportactiviteit.

Op de hoogte blijven?
Sportfever brengt 3 maal per jaar een nieuwsbrief uit met daarin informatie over de
activiteiten die aangeboden gaan worden en een kleine samenvatting van de periode die is
afgesloten. Daarnaast zullen er foto’s bij geplaatst worden om de ouders een duidelijk beeld
te geven van wat er zoal gedaan wordt tijdens het overblijven.
Verder leveren wij ook input voor in de nieuwsbrief van de Bavinckschool.

