Overblijfreglement voor de leerlingen van groepen 1 en 2
-

Het overblijven vindt plaats in een daarvoor aangewezen lokaal of lokalen.
Als je geld voor het overblijven bij je hebt zit dat in een envelop met je naam erop en dat
geef je ’s morgens, bij binnenkomst, aan de leerkracht.
Als het tijd is voor het overblijven dan pak je je tas met daarin je eten en drinken.
Als je aan tafel zit haal je je spulletjes uit je tas en zet deze daarna op de grond. We
bidden gezamenlijk voordat we beginnen met eten.
Tijdens het eten blijf je op je plaats zitten.
Lege pakjes, zakjes en papiertjes doe je in de prullenmand/het afvalmandje. Voor het
milieu is het beter om een (niet lekkende) drinkbeker of –fles te gebruiken.
Je komt alleen aan je eigen spulletjes en je eigen eten.
Een snoepje of koekje na het brood eten mag, grote porties snoep e.d. niet.
Als je naar het toilet moet dan doe je dat voor het eten. Moet je toch een keer heel
nodig dan doe je de ‘plasketting’ om en gaat naar het toilet.
Brood dat je niet wilt opeten, bewaar je (na toestemming van een overblijfkracht) in je
trommeltje en neem je weer mee naar huis.
Je mag pas van tafel als dat door een overblijfkracht wordt gezegd. Je legt dan je
overblijfspullen op de daarvoor bestemde plek.
Van huis meegebracht speelgoed, spelcomputers (DS, e.d.), enz.: liever niet. Maar heb je
het toch bij je dan is het geheel voor eigen risico.
Als het slecht weer is dan blijven alle kinderen binnen. Dan wordt er gespeeld in een
lokaal (je hoort van de overblijfkracht welk lokaal) en/of in de speelzaal. In de speelzaal
mag er niet op de toestellen worden gespeeld.
Buitenspelen doen we op het ‘kleuterplein’. We blijven binnen de hekken. Als je naar het
toilet moet, zeg je dit tegen een overblijfkracht.
We proberen gezellig te spelen. Als je toch eens ruzie hebt en het lukt niet om dit op te
lossen vraag dan een overblijfkracht om te helpen.
Tussen de middag mag niemand zonder toestemming in de klassen. Als het toch nodig is
dan vraag je dat aan een overblijfkracht.
Om 12.50 uur gaan alle kinderen samen met de overblijfkrachten naar binnen.
Vaste overblijfkinderen mogen tussen 11.45 en 13.00 uur niet van school weggaan, ook
niet met een vriendje of vriendinnetje mee tussen de middag. Dit mag alleen als hiervoor
schriftelijk toestemming is verleend door een ouder/verzorger. Wel moet er dan bij een
overblijfkracht gemeld worden met wie het kind meegaat.
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