Kernpunten Overblijven Groepen 3 - 8
Verzoek aan ouders: s.v.p. geen snoep meegeven in broodtrommel!
Overblijfkrachten worden verzocht om om 12:00 uur aanwezig zijn op school.
Zij zorgen ervoor dat kinderen tot 12:15 uur naar buiten gaan tenzij het slecht
weer is en dit overlegd is.



























Kinderen spelen van 12.00 tot 12.15 uur buiten. Bij slecht weer om 12.00 uur eten.
Om 12:15 kinderen eerst laten plassen en handen wassen! Gaan zitten en startsein geven om
gezamenlijk te beginnen met eten.
Kinderen nuttigen hun eigen eten en drinken en delen dit niet uit aan andere overblijfkinderen.
Volgens een rooster mogen in de loop van het nieuwe schooljaar kinderen uit groep 8 assisteren
bij groepen 1-2.
Kinderen maken hun eigen tafel schoon. Afval weggooien doen ze pas als het eten op is en het
12:30 uur is geweest en ze naar buiten mogen.
Vanaf 12.30 uur mag er weer buiten gespeeld worden, dus i.p. niet binnen. Om 12.45 uur
neemt de pleinwacht het over en kan de overblijfkracht gaan.
Leerlingen mogen alleen naar binnen om te plassen, niet in groepjes.
Het overblijflokaal opgeruimd en schoon achter laten (indien nodig ook vegen).
Overblijfkrachten lopen rond en houden toezicht op en in alle hoeken van het schoolplein.
Attentie: minimaal 2 overblijfkrachten op schoolplein bij Wiekslag.
S.v.p. in de gaten houden dat de kinderen op het schoolplein blijven en dus niet in de struiken
spelen.
Voetballen en alle andere balspellen alleen op de daarvoor bestemde plek: bij Wiekslag achter de
gymzaal. (Geen rooster tijdens overblijf).
Kinderen van groep 3-8 mogen overal spelen op de pleinen behalve waar de kleuters spelen.
Speelgoed uit de kratten in de klassen mag gebruikt worden met buitenspelen.
Thuiseters niet voor 12.45 uur het schoolplein op.
Aanspreken op NIET fietsen op schoolplein!
Opletten dat de thuiseters niet voor 12.45 uur naar binnen komen, tenzij het heel hard regent.
Computers mogen NIET gebruikt worden tijdens het overblijven!
Ook mag er tijdens de overblijf niet nog even wat werk worden afgemaakt of een spreekbeurt
worden voorbereid.
Overblijftijd=speeltijd!
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.
Alleen bij slecht weer na overleg tussen de overblijfkrachten de kinderen in hun eigen
lokaal laten spelen. Niet in vakjes van tafels komen! Er is binnenspeelgoed voor de
overblijfkinderen in de kast op de vide.
De kinderen mogen spelen met speelgoed uit de klas mits alles opgeruimd wordt zoals het werd
aangetroffen!
Willen er toch kinderen naar buiten, dan wel een overblijfkracht pleinwacht laten draaien.
Niet rennen door school!
Ballen die op het dak terecht komen mogen niet door de kinderen zelf van het dak gehaald
worden maar dat wordt vanaf 13:00 uur aan Wim Holmer gevraagd.
Het is niet de bedoeling dat overblijfouders snoep meenemen voor de overblijfkinderen.

