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De Kràob áUker
Reglement overblijf en kosten

ETEN

De kinderen worden, nadat ze hun handen hebben gewassen, om 12.00 uur uit de klas opgehaald en
afgetekend op de overblijflijsten. Staat uw kind op de vaste overblijflijst en komt hij/zij een dag niet,
meldt u dit dan a.u.b. voor 11.30 uur via de lijst op de kast, de coórdinator of de administratie van
school (ook bij ziekte van het kind).

Als uw kind onverhoopt met een vriendje/vriendinnetje mee wil, dan laten wij dit niet toe, of er
moet een briefje van de ouders/verzorgers meegegeven zijn, u denkt dat hij/zij op school is, wij
nemen de verantwoordel'rjk niet op ons.
De kinderen eten onder toezicht van overblijfkrachten in de grote hal, kleine hal of in een lokaal
(zuid) en zitten aan tafels of op banken, niet op de grond. Ook wordt er niet bij de computers
gegeten.

De ouders zorgen ervoor dat het eten voor de overblijf gescheiden wordt meegegeven en dat de
namen op de beken/trommels staan vermeld.
De kinderen eten minimaal 1 boterham. Geeft u uw kind echter niet teveel mee, want wij hebben
helaas geen tijd om ieder kind individueel te begeleiden bij het brood eten, en er blijft dan weinig tijd
over voor het kind om zich binnen en/of buiten te ontspannen. En geeft u a.u.b. geen pizzapunten
en/of los strooi/smeer beleg mee of losse toetjes.
Heeft uw kind problemen met korstjes eten, haalt u ze er dan a.u.b. thuis vast vanaf. Ook dient u zelf
voor drinken te zorgen.

SNOEP:

De overblijf hanteert de schoolregels, dus de kinderen mogen geen snoepje meenemen naar de
overblijl ontbijtkoek, sultana, of iets dergelijks is wel toegestaan. Geeft u liever ook geen
danoontjes, wraps, taart of appelmoes mee, dat wordt één kliederboel.
De kinderen krijgen bij speciale gelegenheden een snoepje of iets dergelijks van de TSO.

GEDMG:
- Kinderen en overblijfkrachten lopen altijd rustig in de school.- De kinderen mogen het schoolplein NIET verlaten.
- De kinderen luisteren naar de overblijfkrachten en houden zich aan de overblijf regels.- Bij verdriet gaat het kind in uitzonderlijke gevallen met de overblijfkracht naar de leerkracht.- Pesten dienst altijd door de overblijfkracht aan de leerkracht gemeld te worden.- Bij herhaaldelijk ontoelaatbaar gedrag worden de ouders door de leerkracht geihformeerd.

(zie ook stap 1- stap 6).
- Niet overblijvers mogen om 13.10 uur de school in.



Wanneer tijdens de overblijf een kind moeilijk te hanteren is:
Bij een conflict met een kind wordt als volgt gehandeld:

Stap 1: de overblijfkracht neemt het kind apart en gaat een gesprek aan. Dit kan evt. buiten de
overblijf om en in overleg met de leerkracht gebeuren.
Stap 2: de overblijfkracht bespreekt het conflict met de leerkracht. De leerkracht bespreekt het
storende gedrag met het kind.
Stap 3: via de leerkracht of schoolleiding wordt de ouder ingeschakeld om tot gedragsverbetering 1.komen.

Stap 4: schorsing (= 1 week niet op de overblijf komen) dit gebeurt altijd in overleg met de leerkrsq6l
en/of directie en ouder.
Stap 5: verwijdering voor bepaalde tijd, in overleg met leerkracht, directie en ouder.
Stap 5: definitieve venrvijdering van het overblijven in overleg met overblijf, leerkracht, directie en
ouder.

Dit lijkt misschien een vrij zware sanctie, maar wij staan hier als vrijwillige overblijfkrachten en
wensen met respect behandeld te worden. De school blijft ten aller tijde eindverantwoordelijke

BUITEN:

EINNEN:

De. kinderen zijn verplicht om, nadat ze klaar ziin met eten, naar buiten te gaan, dit mag
echter niet voor 12.15 uur.
vanaf ong' 12.35 uur {als alles binnen opgeruimd/schoongemaakt is) kunnen de kinderen evt.
weer naar binnen (kleuren, tekenen, spelen, firm kijken e.d.) dit is niet verplicht.
T-shirts blijven aan, ook bij warm weerl Jassen blijven aan als de overblijf dat beslist.
Niet fietsen met eigen fiets op het schoolplein, als het zand naVvochtig/koud is mag er niet
in de zandbak gespeeld worden, kÍnderen mogen niet op de tafeltennis tafel zitten/staan
(Noord).

Als de bal an de tuin van de "buren" of buiten het hek komt mag deze pas om 15.30 uur
opgehaald worden.
De kinderen mogen het schoolplein niet verlaten!
Haalt u uw kind eerder van de overblijf voor doktersbezoek/tandarts e.d. meldt u dit dan
even voortijdig.
Als de bel gaat, wordt het speelgoed gezamenlijk door overblijfkrachten en kinderen
opgeruimd.
om 13'05 uur vervalt de verantwoordelijkheid van de overblijfkrachten op het schoolplein en
wordt deze overgenomen door een leerkracht met pleindienst.
Vanaf 13'10 uur mogen de kinderen die niet overblijven het schoolplein betreden
De kinderen mogen vanaf 13.10 uur de klassen weer in, de kinderen van groep % worden
gecontroleerd op aanwezigheid in de klas

Als het erg slecht weer is wordt er snel ruimte gemaakt, zodat de kinderen meteen na het
eten binnen kunnen spelen,
Bij het binnenspelen mag aileen het speelgoed van de overbrijf gebruikt worden.
Tijdens de overblijf mogen de kinderen niet in de klassen komen, ook niet om
iets van zichzelf te pakken. Eigen speergoed dienen zij vooraf ar in hun tas
mee te nemen. Bij het gebruik van eigen speelgoed is dit geheel voor eigen
risico, wij staan niet in voor gebreken of kwijtraken hiervan.
Na het spelen ruimen de kinderen samen met de overbrijfkrachten ailes weer op.



DE KOSTEN:

Vaste overblijvers:

Kinderen die als vaste overblijver zijn opgegeven betalen ook als zij niet komen. De betaling dient
vooraf te gebeuren. U kunt ervoor kiezen om de overblijfbijdrage in een of twee keer te voldoen
door een overschrijving per bank. De betalingsmomenten zijn september(1't" of volledige termijn) gn
februari (2e termijn). voor andere afspraken kunt , contact opnemen met de coórdinator. Er wordt
Seen contant geld aangenomen.

De kosten per schooljaar bedragen per kind
- € 70,00 bij één dag
- € 140,00 bij twee dagen
- € 210,00 bíj drie dagen

De kosten voor de overblijf zijn, in overeenstemming met de MR, iets omhoog gegaan. Dit is de
eerste verhoging sinds 2001, en o.a. nodig om extra Ínensen aan te nemen.

INCIDENTELE OVERBIIJF:
U kunt uw kind nog steeds incidenteel laten overblijven. De kosten voor incidenteel overblijven zijn
€ 3,00 per keer en dienen op de overbrijf dag contant betaard te worden.

Wij gaan ervan uit dat de betalingen op t[d binnen zijn, zodat er geen herinnering uit hoeft te gaan
In het geval dat een betaling niet (op tijd) ontvangen is, stuurt de coórdinator u een schriftelijke
herinnering met het verzoek het bedrag over te maken. Mocht u binnen twee weken geen gevolg
geven aan de herinnering, kunnen de coórdinatoren overgaan tot het weigeren van uw kind op de
overblijf.
Alle regels omtrent de overblijf zullen binnenkort ook op de website van school te lezen zijn.

Als u komend schooljaar weer zeker wilt zijn van een vaste plek op één of meerdere dagen per week,
dan dient u het inschrijfformulier voor einde schooljaar in te leveren bij de leerkracht of overblijf
coórdinator' Graag één kind per formurier i.v.m. de inderingen per groep.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact opnemen metl

Moníque van den Bergh - tel: 0044161790 / m,vandenbersh@zaanorimair.nl (tso coórdinator)
Directie OBS De Kroosduiker - tel.: 075-62g5761 _ directie@obsdekroosduiker.nl

Met vriendelijke groet
Overblijf OBS De Kroosduiker


