Kernpunten Overblijven Groepen 1 en 2
Verzoek aan ouders: s.v.p. geen snoep meegeven in broodtrommel!
























Om 12.00 uur wordt er gelijk door de kleuters gegeten.
Kinderen eerst laten plassen en handen wassen! Dan rustig laten zitten en als iedereen zover is
startsein geven gezamenlijk te gaan eten.
Kinderen nuttigen hun eigen eten en drinken en delen dit niet uit aan andere overblijfkinderen.
Afval pas weggooien als het eten op is en het 12:30 uur is geweest.
Overblijfkrachten van de kleutergroepen overleggen onderling wie de lokalen aanveegt.
Overblijfkracht maakt wel de tafeltjes schoon van eigen klas.
Buitenspelen kan vanaf 12:30 uur op het plein aan de zijkant waar de zandbak en glijbaan zijn
(niet met touwen/paardenriemen etc. op klimtoestel/glijbaan!).
Ook mogen ze op het ‘treinplein’ naast de school spelen, tot aan het hek van de kerk (ze mogen
dus niet de hoek van de school om!).
Buiten spelen altijd onder toezicht van minimaal 1 volwassene.
Vaak ligt er nog speelgoed van de pauze in de zandbak anders speelgoed overblijven ophalen uit
de berging (met sleutel te openen)
Tussen de middag staan er vaak nog fietsjes etc. buiten. We hebben de afspraak dat er wel mee
gespeeld mag worden door de overblijfkinderen, maar alleen op het ‘treinplein’. Als dit grote
speelgoed binnen staat mag er ook mee gespeeld worden, maar dan moet het om 12.50 uur weer
opgeruimd worden in de schuur. Er is ook een zgn. ‘benzinepomp’, hier mag niet mee gespeeld
worden tijdens de overblijf.
Attentie: s.v.p. in de gaten houden dat de kinderen op het schoolplein blijven en niet bijv. in de
struiken spelen.
Rond 12.50 uur de kinderen het speelgoed zelf laten opruimen en de kleuters terugbrengen naar
hun eigen klas (ze moeten in de kring gaan zitten).
Alleen bij slecht weer de kinderen in hun eigen lokaal laten spelen.
Er is binnenspeelgoed voor de overblijfkinderen in de kast van het speellokaal.
De kleuters mogen spelen in de speelhoeken mits alles opgeruimd wordt zoals het werd
aangetroffen!
Computers mogen NIET gebruikt worden tijdens het overblijven!
De overblijfouders krijgen in de loop van het nieuwe schooljaar assistentie van leerlingen uit
groep 8 volgens een rooster. Zij kunnen heel goed kleuters begeleiden naar toilet etc. en bij de
langzame eters in het lokaal blijven. De overblijfkracht gaat dan alvast naar buiten. De
verantwoordelijkheid voor de kinderen ligt bij de overblijfkracht en niet bij het kind uit groep 8.
De groep 8 kinderen blijven van 12:00 tot 12:50 uur bij betreffende kleuterklas!
Het is niet de bedoeling dat kinderen van andere klassen bij elkaar overblijven. Kinderen mogen
wel bij de eigen ouder eten als die in een andere groep overblijft.
Overblijfkaarten worden bijgewerkt door de overblijfkracht, dus niet door de kinderen!
EHBO-doos staat in de lerarenkamer (rode doos) + verspreid door school meerdere
verbandtrommels. BHV-ers zijn juf Esther en Wim Holmer.
Het is niet de bedoeling dat overblijfouders snoep meenemen voor de overblijfkinderen.

