Basisschool de Wegwijzer Hunsel
Schooljaar 2021/2022

Voorwoord
Voor u ligt de informatiebrochure over
tussenschoolse opvang van Basisschool de
Wegwijzer te Hunsel.
In onze ogen is het belangrijk dat de
ouder(s)/verzorger(s) weten waar het
overblijfteam voor staat.
Tevens willen we enkele regels aan de orde stellen die er
toe bijdragen dat het overblijven op basisschool de
Wegwijzer op een ontspannen en veilige manier kan
plaatsvinden.

Tussenschoolse opvang
Informatiebrochure voor kinderen die gebruik maken
van tussenschoolse opvang en hun
ouder(s)/verzorger(s).

Marculphusstraat 2
6013 RJ Hunsel
0475-565590
administratie@wegwijzerhunsel.nl

Tijdens het overblijven is er altijd een BHVer/EHBO-er aanwezig op school.
Mocht u als ouder(s)/verzorger(s) vragen, of
opmerkingen hebben over de tussenschoolse opvang dan
kunt u contact opnemen met:
Adrienne Aendenroomer (overblijfcoördinator)
 06-18360748.
E-mail: TSOhunsel@hotmail.com of via
school.

Directeur, team, ouderraad en overblijfkrachten van
basisschool de Wegwijzer besteden hun uiterste zorg aan
uw kinderen. Deelname aan de TussenSchoolse Opvang
geschiedt echter, conform het in het Nederlandse Recht
bepaalde, op eigen verantwoording van de ouders.
Het overblijfteam 2021/2022:
Adrienne Aendenroomer, Yvonne Nijskens, Carmen
Korsten, Mady ten Hoeve, Angeline Vranken, Rianne
Loven, Angelique Briels en Resie Ramakers.
Reservekrachten: Ellen Gielen, Bertie Kotte, Mandy
Hendrikx en Maureen van Zundert.

Visie van het overblijfteam

❖ Kinderen moeten weten waar ze aan toe zijn,
daarom stellen wij regels op.
Deze regels bespreken wij met de kinderen. Wij
zouden het op prijs stellen als u thuis ook deze regels
met uw kind(eren) doorneemt.
❖ Het primaire doel is om kinderen een gezellig
tussenuur te geven.
❖ Een goede sfeer is erg belangrijk.
❖ Iedereen moet zich veilig voelen, zowel binnen
als buiten de school.
❖ Hygiëne is een vereiste.
❖ Er moet rust en orde heersen.
❖ Wij verwachten van iedereen respectvol gedrag.
❖ Samen eten is belangrijk.
❖ Het is absoluut noodzakelijk dat kinderen ook even
naar buiten gaan om een frisse neus te halen (bij
droog weer).
❖ We vinden het belangrijk dat het kind een gezonde
lunch meebrengt. (geen snoep en chocolade
koeken!)
❖ Kinderen moeten de tijd krijgen om zich te
kunnen ontspannen.
❖ Er wordt op toegezien dat er altijd 1 overblijfkracht
bij de kinderen aanwezig is; bij 2 overblijfkrachten zal
er altijd 1 buiten en 1 binnen aanwezig zijn.

Huisregels:
❖ Uw kind kan worden aan(af)gemeld via het systeem
TSO-assistent; informatie hierover ontvangt u via
school
❖ Betalingen gaan automatisch; via hetzelfde systeem
(automatische incasso)
❖ Als ouder bent u zelf verantwoordelijke voor het aan
en afmelden, dus ook voor de evt. wel-niet
betalingen
❖ De coördinator handelt de betalingen af en u
ontvangt op dat moment een mail ter bevestiging
van het aantal overblijfmomenten
❖ Indien hier vragen over zijn kunt u zich altijd
wenden tot de coördinator via mail of via app (0618360748)
❖ De kinderen nemen zelf een lunchpakket mee (eten
en drinken). Svp. op beiden naam vermelden
❖ Het overblijven vindt plaats in de speelzaal
❖ Het lunchpakket wordt ’s morgens in de
koelkast in speelzaal gelegd; door de kinderen zelf.
De overblijfkracht draagt hier om 12.00 uur verder
zorg voor.
❖ De kinderen die overblijven mogen om 12.00 uur
eerst een kwartiertje buiten spelen (als het weer het
toelaat).
❖ Daarna gaan ze samen met de
overblijfkracht(en) naar de speelzaal.
❖ De jassen worden aan de kapstok
gehangen.
❖ Voor de kinderen is er voldoende aanwezig; div.
soorten speelgoed; zoals poppen; auto’s;
blokken; lego en div. soorten buitenspellen en
zandbakspullen. Natuurlijk kan er ook volop
geknutseld worden
❖ Snoep of chocoladekoek is verboden.
❖ Overblijfkrachten zien toe op een rustig, ordelijk en
hygiënisch verloop van de lunch. En proberen erop
toe te zien dat alles wordt opgegeten. Wat overblijft
wordt mee

teruggeven (niet teveel meegeven) Ze
helpen daar waar nodig is.
❖ In geval van ziekte, ongeval of problemen, wordt
direct contact opgenomen met de ouders.
❖ De overblijfkrachten zien erop toe dat de
kinderen tijdens het overblijven op het
schoolplein blijven.
De poortjes zijn gesloten tot 13.00 u.

Gedragsregels:
Het overblijfuurtje is een leuk maar ook een belangrijk
moment van de dag voor de kinderen. Voor een goed
verloop hebben we een aantal vaste afspraken.
❖ Van 12.00-12.15 buiten spelen.
❖ Tijdens het eten (van 12.15 tot 12.30) blijft
iedereen (aan tafel) zitten; we gaan tussendoor
niet rondlopen.
❖ Eerst wordt het brood opgegeten, dan fruit.
❖ Na het eten ruimt iedereen zijn eigen afval op en
legt het broodtrommeltje terug in de overblijfbak.
(niet tussendoor opruimen)
❖ Doe niets bij een ander kind wat je zelf ook niet
prettig zou vinden.
❖ Luister naar elkaar.
❖ Accepteer iemand zoals hij/zij is, ieder kind is anders.
Anders zijn is leuk.
❖ Probeer een ander ook eens te helpen.
❖ Kom niet aan andermans spullen. Zeker als de
ander dat niet wil.
❖ Ga netjes om met andermans materialen.
❖ Gedraag je netjes t.o.v. andere kinderen en de
overblijfkracht.

❖ Als je kwaad bent proberen we eerst samen te
praten; na het uitpraten kunnen we vergeven en
vergeten.
Als je het zelf niet kunt oplossen ga je naar de
overblijfkracht.
❖ We gaan naar buiten als 1 van de overblijfkrachten
het sein heeft gegeven; er is altijd 1 overblijfkracht
buiten en indien kinderen binnen spelen ook
binnen aanwezig.
❖ Voor 13.00 uur ruimen de kinderen samen met de
overblijfkrachten de spelmaterialen op die in de
overblijfruimte of buiten gebruikt zijn
❖ Graag na school trommel en/of beker vanuit grijze
overblijfbak ALTIJD mee terug naar huis laten nemen

