Overblijven op school
Overblijven is mogelijk op maandag/dinsdag/donderdag en vrijdag. Dit wordt gedaan
door een team van dames.
Het overblijven kost €1,30 per dag/keer.
Ook is het mogelijk om tijdens het overblijven een strippenkaart te kopen. Deze kost
€13,- en heeft 11 strippen goed dus voor 11 keer overblijven. Op de kaart staat de naam
van uw kind vermeld en de kaart blijft op school. Is de kaart vol dan krijgt het kind
deze mee naar huis zodat U kunt zien dat er een nieuwe kaart gekocht moet worden. Dit
systeem is vooral bedoeld voor kinderen die regelmatig overblijven zodat "geld
vergeten" zoveel mogelijk voorkomen wordt.
Incidenteel overblijven is en blijft mogelijk tegen contante betaling van €1,30.
Inschrijven:
Bij de ingang van de onderbouw groep 1 en 2 ligt een lijst waar de ouders achter de
naam van hun kind een kruisje kunnen zetten als dit moet overblijven.
Bij de andere ingang (gr. 3-8) ligt een lijst vanaf waar de kinderen een kruisje achter
hun naam kunnen zetten wanneer ze overblijven.
Beide lijsten zijn iedere dag aanwezig en het verzoek is om deze dan ook in te vullen.
Ieder kind brengt van thuis zijn of haar eigen lunchpakket mee.
Als uw kind ingeschreven staat op de lijst om over te blijven en hij/zij gaat een keer
ergens anders tussen de middag eten, vragen wij u om dit die dag aan ons door te geven.
Geef uw kind die dag een briefje mee waarop staat dat u toestemming geeft dat hij/zij
ergens anders gaat eten. Uw kind moet dit briefje om 12 uur aan ons geven.
Hoe verloopt het overblijven?
De kinderen van groep 1-2-3 zitten apart in een lokaal. Deze kinderen gaan eerst naar
de toilet, waarna ze gezamenlijk naar de klas lopen waar ze gaan eten. Hier wordt
nogmaals gecontroleerd op hun aanwezigheid, geld en/of strippenkaart. Als iedereen
bijna klaar is met eten, gaan de kinderen met een overblijfouder naar buiten tot 13.00
uur.
De kinderen van groep 4-8 blijven in de hal eten. Ook hier wordt gecontroleerd op hun
aanwezigheid, geld en/of strippenkaart. De kinderen van groep 4-8 gaan om 12 uur,
eerst 10 minuten buiten spelen. Daarna komen ze gezamenlijk naar binnen om te eten.
Als iedereen klaar is gaan ook zij met een overblijfouder naar buiten. Om 13.00 uur gaan
ze weer naar binnen. Bij regenweer blijven ze binnen spelen.
Als uw kind voor de eerste keer overblijft, geeft u dit door aan de leerkracht.

Informatie over uw kind aan de tussenschoolse opvang:
Soms zijn er aandachtspunten over uw kind, die belangrijk zijn voor ons om daarvan op
de hoogte te zijn: b.v. het eetpatroon, een bepaalde aanpak in gedrag. Wij kunnen dan
tijdens het overblijven hier rekening mee houden. Wilt u ons deze informatie geven, dan
kunt u ons tussen de middag bereiken van 12 tot 1 uur: tel 551618.
Met vriendelijke groet
Het overblijfteam

