
 

Postduif extra (3) 

Overblijf 

Deze Postduif extra geeft u informatie over het overblijven op onze school. Door middel van deze 

Postduif hopen we dat de werkwijze voor een ieder duidelijk is, zodat het overblijven prettig en 

soepel kan verlopen.  

- Medewerkers gezocht 

- Gang van zaken 

- Opgeven voor overblijven 

- Betalingen 

- Regels en afspraken 

- Aanbevelingen 

Medewerkers gezocht 

Met een goede Tussenschoolse Opvang (TSO) willen wij de kinderen van onze school de gelegenheid 
geven tijdens de pauze van een schooldag, onder begeleiding van ouders, in een rustige en veilige 
sfeer te eten, spelen en zich te ontspannen, zodat ze weer zin hebben in het leren. Het team met 
ouders is op zoek naar versterking. Voor deze taak ontvangt u een kleine vergoeding. Vindt u het leuk 
om met kinderen te werken en wilt u het overblijfteam komen versterken of kent u iemand die hier 
mogelijk interesse in heeft -dit hoeft niet per se een ouder van school te zijn- , neem dan contact op 
met mevrouw Boll: marjannedeboer@hotmail.com.  
 
Gang van zaken 
  
Op maandag, dinsdag en donderdag is er de 
mogelijkheid om uw kind op school te laten 
overblijven. Een team van overblijfouders organiseert 
het overblijven volgens rooster. Het overblijven vindt 
plaats in een aparte ruimte, waar in alle rust lekker 
gegeten kan worden met elkaar. Daarna is er de 
gelegenheid om nog buiten te spelen en bij slechte 
weersomstandigheden worden binnen leuke 
activiteiten georganiseerd. 
Brood en drinken voor het overblijven mag ’s 
ochtends al in de koelkast gezet worden.  
 
Opgeven voor overblijven 
 
Opgeven voor overblijven gaat als volgt: 
Vaste dagen: laat u één keer aan de school weten, er wordt die dag op uw kind(eren) gerekend. 
Incidentele dagen: wilt u, ’s ochtends vóór 8.30 uur, even doorgeven als uw kind wel of niet 
overblijft. 
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In de overblijfruimte hangt een whiteboard waarop de dagen van de week staan. Daarop kunt u 
noteren dat uw kind overblijft. Dit kan ook een paar dagen van tevoren al gebeuren. 
Overblijfouders kijken op dit bord om te zien wie er komt. Bij een grote groep (groter dan tien 

kinderen) wordt een tweede ouder ingeschakeld. Indien uw kind ziek naar huis gaat, wilt u dan aan 

de leerkracht vragen dit aan de overblijfmoeders te melden? 

Betalingen 

Kosten van het overblijven zijn € 2,00 per keer per kind. U kunt ook een 10-strippenkaart kopen, die 
per keer tijdens het overblijven afgetekend wordt. 
 
Regels en afspraken 

- Voor we gaan lunchen gaan we naar het toilet en worden de handen gewassen. Als we 
hiermee klaar zijn wordt er samen een klein gebedje gebeden.  

- De kinderen zijn beleefd ten aanzien van de overblijfouders en luisteren naar de 
aanwijzingen die zij krijgen. 

- Er wordt netjes gegeten, conform de gebruikelijke tafelmanieren. De kinderen blijven tijdens 
het eten rustig zitten. Uiteraard wordt er gepraat, maar er wordt geen overdreven lawaai 
gemaakt. 

- De kinderen drinken tijdens de pauze iets wat zij van thuis meebrengen. 
- De kinderen eten tijdens de lunch eerst hun boterhammetjes op en daarna pas een 

eventueel ‘nagerechtje’ (a.u.b. geen chocolade en snoep).  
- Er wordt niet met eten of verpakkingen gegooid of gespeeld. 
- Als alle kinderen klaar zijn, ruimt ieder zijn eigen spulletjes op en gaat de groep in zijn geheel 

naar buiten. De overblijfouder bepaalt bij slecht weer of er binnen of buiten gespeeld wordt. 
- Als kinderen naar het toilet moeten, wordt dit eerst gevraagd.  
- Binnen en buiten geldt altijd het volgende:  de kinderen mogen elkaar geen pijn doen 

(geestelijk, bijvoorbeeld pesten, noch lichamelijk). 
Wilt u zo vriendelijk zijn de regels met uw kind te bespreken? Zo zorgen we er samen voor dat 
overblijven leuk is voor iedereen! 
 
Aanbevelingen 
 
Dinsdag is de dag van de tosti! Op deze dag mogen de kinderen een tosti meenemen die op school 
geroosterd wordt.  
Wilt u zo vriendelijk zijn op de broodtrommels en bekers van naam te voorzien. Zo kunnen de 
overblijfouders van te voren de tafel al dekken en kan er snel begonnen worden met de lunch. 
 
Voor eventuele vragen over het overblijven kunt u terecht bij: mevrouw Boll: 
marjannedeboer@hotmail.com 
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