OVERBLIJFREGELS
Wat wordt er van de ouders/verzorgers verwacht:
 De overblijfregels met hun kinderen te bespreken.
 Als een kind op zijn/haar vaste overblijfdag bij een vriend(in) of opa/oma gaat eten, dit
schriftelijk te informeren aan de overblijfouders.
 De overblijfouders dragen geen verantwoording voor kinderen die met schriftelijke
kennisgeving tussen de middag het schoolplein verlaten.
 Indien de telefoonnummers veranderen waaronder ouders tussen de middag bereikbaar zijn,
dient de overblijfcoördinator hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld te worden.
 Bij herhaaldelijke betalingsachterstand mag uw kind niet meer overblijven.
 De ouders zorgen ervoor dat de kinderen eten en drinken meenemen.
 De beker kan eventueel in de koelkast worden gezet en het trommeltje voor de lunch blijft
in de schooltas totdat ze gaan eten.
 Als de ouders snoep meegeven aan de kinderen, dit tot een enkel stuk beperken
 Bij het niet nakomen van de regels wordt eerst contact opgenomen met de leerkracht.
 Als dit niet helpt worden de ouders op de hoogte gesteld en kan uitsluiting van het
overblijven op school voor een bepaalde periode volgen.
Wat wordt er van de kinderen verwacht:
 De kinderen moeten goed luisteren naar de aanwijzingen en opmerkingen van de
overblijfouders.
 De kinderen gaan respectvol met elkaar om en met andermans spullen.
 Geen fysiek of verbaal geweld.
 De kinderen gaan meteen van hun klaslokaal naar het overblijflokaal.
 Kinderen van groep instroom t/m 2 blijven in hun eigen klas.
 De jassen moeten uit en op de kapstok, de petten moeten af.
 Voordat er met de maaltijd begonnen wordt, gaan de kinderen eerst naar de WC en wassen
hun handen.
 Voor en na het eten worden er vaste gebedjes gebeden.
 De kinderen wachten op elkaar en eten gezamenlijk.
 Het wordt netjes aan tafel gegeten (niet boeren, tassen en voeten van de tafel af, er wordt
niet geschreeuwd of gescholden, er wordt niet heen en weer gelopen).
 De kinderen moeten eerst al het brood en fruit opeten, daarna pas mogen ze (eventueel)
met een snoepje of koekje beginnen..
 Tijdens het eten blijven de kinderen op hun plaats zitten en na afloop ruimen ze hun eigen
spullen op (plastic zakjes, pakjes e.d).
 Na het eten wordt er gezamenlijk geëindigd.
 Het lokaal wordt netjes achtergelaten voordat de kinderen naar buiten gaan.
 Niet in de lokalen of de gangen rennen.
 De tas weer bij je eigen lokaal ophangen en dus niet op de grond gooien.
 Bij slecht weer mogen ze binnen spelen, met spelletjes uit de kast.
 Bij goed weer gaan de kinderen van groep instroom t/m 2 naar het kleuterplein en de andere
kinderen naar het grote plein.
 Op het schoolplein mag niet gevoetbald worden.
 Voor de veiligheid is het nodig dat iedereen op het schoolterrein blijft.
 Daarom wordt er afgesproken dat de kinderen de speelplaats mogen verlaten alleen met
toestemming van een van de overblijfouders.

Wat wordt er van de overblijfouders verwacht:
 De overblijfouders bieden de kinderen gelegenheid om in alle veiligheid te eten, te drinken
en te ontspannen.
 De overblijfouders houden toezicht en begeleiden de kinderen in hun activiteiten.
 Indien een kind zich niet houdt aan de afspraken moet de overblijfouder het kind eerst
aanspreken op zijn/haar gedrag.
 Als dit niet helpt, mag de overblijfouder het kind naar zijn/haar leerkracht sturen.
Wij zullen ons best doen om er met z’n allen een gezellige overblijf van te maken!
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