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De overblijfregels sluiten zoveel mogelijk aan bij de regels die op andere momenten in school gelden. 

Wel proberen we een ontspannen sfeer te creëren, waarin de kinderen zich even kunnen uitleven of juist 

tot rust komen. 

o De kinderen van de onderbouw (groep l t/m 4) worden bij de klaslokalen opgehaald en gaan 

samen naar de aula/lokaal. 

o De kinderen van de groep l en 2 wachten op elkaar voordat ze gaan eten. Na een teken van de 

overblijfkracht mogen zij beginnen met eten. 

o In de klas is een presentielijst aanwezig. Losse overblijvers dienen zich hierop aan te melden. 

Indien er nog geen strippenkaart is kan deze gekocht worden bij de administratie van het 

overblijven. 

o De kinderen hangen hun jas aan de kapstok, hun tas nemen ze mee naar het overblijven. 

o U dient zelf zorg te dragen voor de broodmaaltijd van uw kind. Wilt u de naam van uw kind op de 

tas, broodtrommel en eventuele drinkbeker vermelden? Naast het evt. zelf meegenomen drinken 

kunnen de kinderen l à 2 bekers melk, chocolademelk, ranja of  thee van de overblijf-krachten 

krijgen. De kinderen mogen een zakje cup-a-soup meenemen, voor warm water zorgen wij. 

o Er kunnen geen maaltijden meegenomen worden die opgewarmd moeten worden, omdat wij daar 

geen gelegenheid voor hebben. 

o Tijdens het eten blijven de kinderen aan tafel zitten tot zij van de overblijfkracht toestemming 

krijgen deze te verlaten. 

o Als de kinderen naar het toilet willen, moeten zij dit even aan de overblijfkracht vragen, zodat we 

het overzicht houden wie waar is. 

o Wij stimuleren de kinderen dat ze hun brood opeten, brood dat over is gaat mee terug naar huis. 

o Snoep en priklimonade is niet toegestaan.  

o Traktaties blijven in de klas of de tas. 

o De kinderen houden zich aan de gedragsregels en omgangsvormen zoals die op school gelden. 

o Tijdens het overblijven mogen de kinderen niet in de klaslokalen komen zonder toestemming van 

de leerkracht. 

o Het schoolplein mag niet verlaten worden zonder toestemming. 

o Indien een vaste overblijver thuis of bij een vriend(innetje) gaat eten op een dag dat hij/zij bij ons 

aangemeld staat willen wij een toestemmingsbriefje zien dat door de ouders is ondertekend.  

o Na het eten spelen wij buiten. Indien de weersomstandigheden hiervoor te slecht zijn is er de 

mogelijkheid om binnen een spelletje te doen. 

o Gebruik van mobiel, tablet e.d. is niet toegestaan. 


