Richtlijnen voor het overblijven t.b.v. de overblijfouders (september 2020)
Het overeetlokaal van groep 1 en 2 is beneden in het lokaal tegenover de kleuteruitgang.
Onderstaande regels gelden specifiek voor de kleutergroepen:
1. Direct na 12.15 uur komen de kleuters binnen, zoeken een plaatsje aan een tafel en
pakken hun eten en drinken en overblijfbon. We beginnen met gebed en gaan eten.
2. Onder het eten mogen de kinderen met elkaar praten. Gillen en (onnodig) door het
lokaal lopen mag niet. Als ze klaar zijn met eten en drinken mogen de kinderen
eventueel lezen of tekenen op dezelfde plek als waar zij gegeten hebben. Er liggen tekeningen en
kleurpotloden in het lokaal.
3. Als (bijna) iedereen klaar is met eten en drinken lees je uit de kinderbijbel. Hierna eindig je met gebed.
Na het danken brengen de kinderen gezamenlijk hun tas weg en pakken hun jas.
4. Elk kind ruimt zijn eigen tafel op, zet z’n stoel netjes. Je ruimt het lokaal even op, veegt de vloer of laat
dit een paar kinderen doen. Daarna gaat iedereen rustig naar buiten. De kinderen mogen alleen met
jouw toestemming weer naar binnen.
5. De kinderen spelen bij droog weer op het kleuterplein. Bij regen mogen de kinderen binnen blijven in
het overblijflokaal.
6. Om 13.20 uur (als de juf weer aanwezig is in de klas) verzamel je de kinderen bij de deur en breng je de
kleuters naar binnen en zit je taak erop.
Het overeten van groep 3 t/m 8 is beneden in de centrale hal. In de centrale hal staat een standaard opstelling
van de tafels en stoelen, om zo structuur te bieden. Onderstaande regels gelden voor groep 3 t/m 8.
1. Om 12.30 gaat er een bel, waarna de kinderen van groep 3 t/m 8 direct binnenkomen. Zij zoeken een
plaatsje en pakken hun eten en drinken en een overblijfbon. We beginnen met gebed en gaan eten.
2. Als (bijna) iedereen klaar is met eten en drinken lees je uit het dagboek/bijbel. Als je dat zelf wilt, kun
je dit ook een van de kinderen laten doen. Hierna eindig je met gebed.
3. Onder het eten mogen de kinderen met elkaar praten. Gillen en (onnodig) lopen mag niet.
4. Elk kind ruimt zijn eigen tafel op, zet z’n stoel netjes. De kinderen mogen alleen met jouw toestemming
weer naar binnen, voorkom onnodig lopen binnen school.
5. Er gaat 1 moeder met de kinderen naar buiten, de andere moeder maakt de tafels schoon en veegt de
vloer aan.
6. Het hek van het schoolplein doe je dicht. Tot 13.15 uur houd je toezicht (totdat één van de leerkrachten
dit overneemt). De kinderen mogen met de overblijfbal(len) in de voetbalkooi.
Algemene regels
1.
Registratie van de kinderen wordt bijgehouden op het registratieformulier. De overblijfbonnen hoeven
niet bewaard te worden. Als het aantal klopt, kunnen ze weggegooid worden. Als kinderen geen bon bij
zich hebben, dit graag goed invullen op het registratieformulier. Bovenaan kun je de datum invullen.
2.
Vul je eigen naam in op het formulier voorin de map, dit formulier wordt gebruikt voor de uitbetaling.
3.
Als je overblijfouder bent, hoef je uiteraard niet te betalen voor je eigen kinderen.
4.
Bij regen of andere ongunstige weersomstandigheden blijven de kleuters in hun eigen overblijflokaal.
Groep 3-8 mag in de centrale hal spelen of lezen.
5.
Het is NIET de bedoeling dat kinderen uit de onderbouw overblijven bij (broer/zus uit) de bovenbouw.
Andersom is in principe ook niet de bedoeling, tenzij er goedkeuring wordt gegeven door
desbetreffende overblijfmoeder van de onderbouw.
6.
Mocht je problemen hebben met het gedrag of de houding van de kinderen, dan kun je dit doorgeven
aan Antoinette Kok 078-6126242 / 06-47876423.

