
Afspraken m.b.t. overblijven

● Overblijvers en begeleiders zijn via de school verzekerd.

● Op woensdag is er geen overblijven.

● De kinderen nemen iedere dag zelf hun brood mee en kunnen op school thee

drinken.

● Het meenemen van noedelsoep is niet toegestaan.

● Als een kind niet of niet voldoende eet, wordt dit gemeld aan de ouders. Dit

gebeurt d.m.v. een briefje in de broodtrommel van het kind.

● De kinderen worden om 12.00 uur opgevangen.

● Er wordt gezamenlijk gegeten.

● Kinderen worden ingeschakeld bij het opruimen.

● Tot 12.30 uur blijven de kinderen binnen en kunnen er spelletjes worden

gespeeld, of er kan worden getekend of gelezen. Daarna mogen de kinderen

bij goed weer onder toezicht naar buiten. Alle kinderen moeten hierbij op het

schoolplein blijven.

● Van 13.00 uur tot 13.15 uur houden leerkrachten weer toezicht.

● We staan open voor alle hulp en suggesties m.b.t. het overblijven.

● Van het overblijfgeld worden de overblijfouders betaald, een gedeelte gaat

naar school voor de thee en  het gebruik van het lokaal. Er worden ook

nieuwe materialen en spelletjes van aangeschaft.

● Leerlingen die overblijven hebben zich te houden aan de regels die binnen de

school gelden.

● Als zich tijdens het overblijven iets voordoet waarvan de overblijfkrachten

denken dat de ouders het moeten weten, wordt er contact met de ouders

gezocht. Ook wordt er een melding gedaan bij de groepsleerkracht.

● Als een kind zich voor de tweede keer niet aan de regels houdt, wordt het

doorverwezen naar de directeur. meneer Van Pelt. Als een kind daarna

opnieuw de fout ingaat, wordt er direct contact gezocht met de ouders. Indien

ook hierna geen verbetering optreedt, kan het kind voor bepaalde tijd niet

meer overblijven.

● De school noch de overblijfouders zijn aansprakelijk voor schade, verlies of

diefstal van persoonlijke eigendommen.


