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bericht van de overblijfcoördinator 
  
Beste ouders, 
  
Het komt nogal eens voor dat gegevens in overblijvenmetedith.nl niet meer juist zijn. Het 

gaat dan om belangrijke contactgegevens. 
Verzoek aan u is om de gegevens up-to-date te houden, zodat we te allen tijde in contact 
kunnen komen indien nodig. Het gaat vooral om de NAW-gegevens, e-mailadres en 
telefoonnummers. 
Daarnaast gebeurt het nogal veelvuldig dat de facturen voor het overblijven meerdere 
maanden open blijven staan. Ook hiervoor wil ik u op het hart drukken deze wel te voldoen, 
het loopt anders alleen maar op wanneer de kinderen daarnaast ook gebruik blijven maken 
van het overblijven. De betalingstermijn voor een factuur is 21 dagen. Lukt het niet binnen 
deze tijd te betalen, neem dan contact met mij op hierover. 
Mocht u andere problemen hebben bij het inloggen op overblijvenmetedith.nl, geef dat 
even aan bij mij, dan zoeken we samen naar een alternatief of oplossing hierin. 
  
Een andere opmerking vanuit het overblijven is dat er steeds meer kinderen speelgoed of 

knuffels van thuis mee nemen, tijdens het overblijven mogen de kinderen dat niet 
gebruiken. Het risico dat er iets stuk gaat of kwijt raakt is te groot. Verzoek aan u om 
daarmee rekening te houden en bij uw kind aan te geven dat het speeltjes en andere spullen 
liever in zijn of haar tas laat tijdens het overblijven. 
Bij het vullen van de broodtrommel voor het overblijven willen we u nog op het hart drukken 
geen snoep of chocolade er in te doen, dat is niet fijn voor andere kinderen die dat ook zien. 
De kinderen krijgen van ons na het eten 1 snoepje voor ze gaan buiten spelen. 
  
Zijn er andere zaken die u wilt bespreken, kunt u mij bellen/appen of aanspreken op school. 
Ik ben er dagelijks. 
  
Hartelijke groet, 

  
Cindy Hoefnagels 
Overblijfcoördinator OBS Duizendpoot 
Tel 06 233 69 437 
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korte berichten 
 Meneer Kees wordt deze week vervangen door meneer Bas Rommens op maandag 

en dinsdag en meneer Lou van Dongen op donderdag en vrijdag. 

 Onder aan deze nieuwsbrief vindt u een flyer met informatie over een gespreksavond 
over scheiden op donderdag 29 maart a.s. Deze avond wordt georganiseerd n.a.v. de 

eerdere bijeenkomsten rondom het thema “scheiden”. 
 
 

 
 


