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OVERBLIJF REGELING TSO DE KENNEMERPOORT

Dagelijkse gang van zaken.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen kinderen op school overblijven.
De onderbouw en bovenbouw zullen gescheiden van elkaar overblijven.
Voor het eten en de binnenactiviteiten wordt gebruik gemaakt van de
middenruimte in de school.
Voor het buitenspelen wordt gebruik gemaakt van het achter- en voorschoolplein.
Kinderen van groep 1 t/m 8 worden ,voor zover die kinderen geen extra les
hebben, opgevangen door de overblijfdienst en gaan meteen eten.
Wij stellen het op prijs dat ouders erop letten dat de kinderen wel voldoende – niet te veel – brood
meekrijgen. Er mag geen brood of korsten worden weggegooid ( zo kunt u zien wat uw kind eet) en
we gaan er van uit dat iedereen in principe zijn brood kan en moet opeten.
Fruit wordt indien meegegeven op school schoongemaakt. Mocht u snoeptomaatjes
of druiven meegeven dan willen wij u vragen deze in vieren te snijden. Ze zijn enorm
gezond maar gevaarlijk om te eten indien ze heel zijn.
Een snoepje mag zeker maar niet teveel. (geen kauwgom / geen lolly).
Voor drinken word gezorgd. De kinderen kunnen kiezen uit melk, water of thee.
Na de maaltijd dient ieder kind zelf zijn beker naar de keuken te brengen of op de
wagen te zetten. We verwachten dat iedereen zijn plaats netjes achterlaat.
Als uw kind een tas en broodtrommel bij zich heeft, wilt u die dan duidelijk voorzien
van naam en groep?
Als het weer het toelaat kunnen de kinderen van de onder- resp. bovenbouw vanaf 12.10 uur onder
toezicht op het schoolplein spelen.
Ten aanzien van het buitenspelen geldt:
- Niemand rent door de school
- Iedereen ruimt zijn / haar spullen op
- Niemand gaat zonder toestemming weg tijdens de overblijf uren, tenzij anders is afgesproken
met de ouders
- Kinderen van groep 1 en 2 gaan om 13.05 uur terug naar hun klas
- Voordat iedereen de overblijfruimte verlaat, moet het speelgoed zowel binnen als buiten
opgeruimd zijn
- Iedereen dient zijn eigen jas, muts, das, wanten en broodtrommel mee te nemen.
Ouders let erop: merk jassen etc. met naam en achternaam, zo kan er nooit iets wegraken.
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Speelgoed
Tijdens de overblijf uren kunnen kinderen spelen met het aanwezige speelgoed. Meenemen van
eigen speelgoed raden wij af ( geen mobiele telefoons /computerspelletjes). De kans is groot dat het
stuk gaat, zoek raakt kortom tranen en verdriet veroorzaakt.
Mocht u spelletjes of speelgoed hebben die compleet en in goede staat zijn, maar bij u thuis niet meer
nodig zijn, dan zouden wij willen zeggen: niet weggooien, bij het overblijven kan er nog naar hartelust
mee gespeeld worden.
Kosten
Betalingen betreffende het overblijven.
Om het betalingsverkeer en de administratie te vereenvoudigen en om de kinderen
niet steeds met geld naar school te sturen hebben wij een volledig kaartsysteem en
inmiddels ook een pinapparaat(voor kaarten vanaf 50.00 gratis en kaarten tot 50.00
plus 50 eurocent).
Voor het overblijven worden er kaarten verkocht van
€ 10.00, € 20.00,€ 30.00, € 40.00,€ 50,00, € 74.00 en € 100,00.
Deze kunnen zowel door de ouders als door de kinderen gekocht worden.
Voor de kinderen vragen wij u om gepast geld in een gesloten enveloppe, voorzien van naam, mee te
geven en te posten in de speciale TSO brievenbus.(aan de muur bij de directie kamer).
Pinnen kan ook.
Indien er geen kaart is, maar uw kind wel overblijft, dan per dag € 2,00 meegeven .
Mocht er een betalingsachterstand ontstaan die oploopt dan berekenen wij 0,20 eurocent per keer
extra.Dus let op uw betalingen!!
De kaarten blijven de gehele schoolperiode geldig.
Wanneer bij het verlaten van de school nog overblijfbeurten over zijn, worden deze terugbetaald.
De volle kaart wordt aan uw kind meegegeven zodat u weet wanneer er weer een nieuwe kaart moet
worden gekocht.
De kaarten worden vrijdagmorgen tussen 08.15 en 08.45 in de aula verkocht, de brievenbus
(bij de directie in de gang) kunt u buiten deze tijden gebruiken. Pinnen kunt u iedere dag.
Heeft u nog vragen, u kunt altijd even bij ons langs komen.
Bijzonderheden
Indien uw kind regelmatig overblijft maar door omstandigheden niet komt, horen wij dit graag van u.
Als blijkt dat een kind zich tijdens de overblijf uren niet aan de gestelde regels kan houden c.q zich
niet kan aanpassen binnen de groep, kan dit na overleg met de directie van de school tot tijdelijke en
bij herhaling tot definitieve uitsluiting van overblijven aanleiding geven.
De verantwoording voor de dagelijkse gang van zaken ligt bij de leiding van het overblijven. Ouders
kunnen met vragen, opmerkingen, suggesties bij de leiding terecht. In acute gevallen kan een beroep
worden gedaan op de directie van de school.
Heeft u nog vragen, kom even langs of maak een afspraak.

Met vriendelijke groet,

De Overblijfouders.
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