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Van de overblijf kan op alle schooldagen gebruik worden gemaakt, behalve op woensdag en
marge(mid)dagen. Ook kinderen die op vrijdagmiddag niet naar school hoeven, kunnen
gebruik maken van de overblijf
De overblijf draait met behulp van overblijfcoördinatoren, vaste en invalleiding.
Kinderen kunnen aan-en afgemeld worden via email en telefoon bij de overblijfcoördinatoren.
Het telefoonnummer en emailadres wordt vermeld in het jaarlijkse informatie boekje.
De overblijf duurt van 12.00 uur tot 13.00 uur.
De school stelt ruimte beschikbaar voor het overblijven.
De overblijfcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Zij leggen
verantwoording af aan de directie van school.
Per 15 overblijvende kinderen is minimaal één leidster aanwezig.
De kosten voor het overblijven worden jaarlijks vastgesteld.
Betaling vindt plaats door middel van vooraf aan te schaffen bonnen.
Als een aangemeld kind zonder bericht niet op de overblijf verschijnt, is normale betaling
verschuldigd.
Van de betaalde overblijfgelden wordt 10% gereserveerd voor de aanschaf van spelmaterialen
en voor traktaties.
Het is niet mogelijk een kind slechts een gedeelte van de overblijf te laten meedraaien, behalve
wanneer er een bezoek moet worden gebracht aan een arts o.i.d.
Een aangemeld kind kan niet alsnog bij een vriendje of vriendinnetje gaan eten.
Voordat een kind voor het eerst de overblijf bezoekt dienen de ouders/verzorgers een
inschrijfformulier in te vullen. Tevens dienen zij te verklaren dat ze op de hoogte zijn en
akkoord gaan met het overblijf reglement.
Ouders/verzorgers blijven te allen tijde aansprakelijk voor schade die door een kind tijdens de
overblijf wordt veroorzaakt.
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Aan- en of afmelden van kinderen dient telefonisch of per mail plaats te vinden bij de
overblijfcoördinatoren. Alleen ouders/verzorgers mogen aan- en of afmelden, kinderen mogen
dit niet zelf doen. De tijden en telefoonnummers staan in het infoboekje.
Wanneer een kind door ziekte niet kan komen moet dit door de ouders ook bij de coördinatoren
worden afgemeld.
De bonnen ter betaling van de overblijf kunnen 1 keer per week op school worden gekocht,
maandagochtend van 8.15 uur tot 8.45 uur en de aula.
Kinderen moeten zelf drinken en brood meenemen.
Kinderen mogen geen snoep meenemen.
De school heeft meerdere ruimten beschikbaar gesteld voor de overblijf.
Tijdens het eten blijven de kinderen zitten.
Na het eten geeft de leiding het sein om te gaan spelen, nadat alle bekers, trommels enz. zijn
opgeruimd.
Overblijvende kinderen mogen de leerkrachten niet storen tijdens hun middagpauze.
Als kinderen buitensporig gedrag vertonen, wordt er contact met ouders opgenomen. Bij
herhaaldelijk buitensporig gedrag kan een kind op de overblijf geweigerd worden.
Als het droog is gaan de kinderen buitenspelen. Hierbij is de leiding altijd aanwezig.
Tijdens het spelen mogen de kinderen niet van het schoolplein af.
Vanaf 12.50 uur vallen de kinderen weer onder de schoolregels; kleuters worden door de
overblijfleiding naar hun klas begeleid.

