Huishoudelijk reglement overblijven osbs ’t Kruisrak
Inschrijving voor het overblijven
Kinderen die op vaste dagen overblijven, staan al ingeschreven in het schrift.
Komt uw kind niet, wilt u dan de naam van het kind doorstrepen in het schrift? Een mail of sms sturen
kan ook. Als ouder bent u daar zelf verantwoordelijk voor.
Kinderen die niet vast overblijven dienen in de daarvoor bestemde lijst ingeschreven te worden. Het
overblijfgeld kan in een van de enveloppen worden gedaan die in het overblijfschrift zit. Op de envelop
graag naam, groep én datum van overblijven schrijven, daarna in de brievenbus van de overblijfgroep
deponeren (bij de ingang van de onderbouw).
Dagindeling
Om 11:45 worden de kinderen van de onderbouw in taalklas opgevangen.
De overblijfkrachten controleren in het overblijfschrift of alle kinderen aanwezig zijn.
Rond 11:50 gaan we gezamenlijk eten.
De kinderen blijven aan tafel zitten tot ze klaar zijn met eten. Na het eten ruimt ieder kind zijn eigen
spullen op. Rond 12:05 gaan de kinderen die klaar zijn met eten (al naar gelang het weer) lekker buiten
spelen. Om uiterlijk 12:30 uur gaat iedereen een frisse neus halen.
In de overblijfruimte mag niet worden gestoeid of gerend, ook niet na het eten.
Het is de bedoeling dat ieder kind minimaal één boterham opeet en wat drinkt. Verder mogen ze
maximaal één snoepje meenemen (geen lolly’s of chips).
Daar waar de kinderen aan het spelen zijn (binnen of buiten) is altijd een overblijfmoeder/vader
aanwezig. Kinderen die overblijven dienen op het schoolplein te blijven. Hiervan kan alleen worden
afgeweken als de ouders daarvoor schriftelijk toestemming hebben verleend.
Om 12:40 worden de speelmaterialen opgeruimd.
Vanaf 12:45 neemt de aanwezige pleinwacht (leerkracht) de controlerende taken over van de
overblijfkracht. De overblijfkrachten brengen de kinderen van groep 1 en 2 naar hun klas.
Kinderen doen tijdens het buitenspelen vaak hun jas uit. Heeft u hier problemen mee, neemt u dan
contact op met de overblijfkracht via een briefje in het overblijfschrift.
Kosten
De kosten voor het overblijven bedragen:
a. Tot 12:15 uur, € 1,00, kaart voor 10 keer kost € 7,50
b. Tot 13:00 uur, € 2,50, kaart voor 10 keer kost € 20,00; kaart voor 100 keer kost € 200,00
rek. nr. NL41RABO 0312412649 tnv St. Ouderraad O.B.S. ’t Kruisrak o.v.v. overblijfgroep en
naam van het kind/kinderen) . Dit dient vooraf betaald te worden.
Heeft u vragen of opmerkingen of zit u iets dwars, neem dan contact op met een van de
overblijfcoördinatrices:



Maria van Soeren, tel. 033-2987452 mobiel 06-18065316 mariavsoeren@hotmail.com
Ursula Voorneveld, tel 033-2995237 mobiel 06-23690148

Voor ernstige aangelegenheden kunt u terecht bij de waarnemend directeur: Roelien Reichardt
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