Overblijf-gedrags-regels obs de Peperhof

1)

Er wordt met kinderen gegeten in het overblijflokaal.

2)

Er wordt gezamenlijk aan tafel gegeten van 12:05 uur tot circa 12:20 uur. Pas na het
teken van de overblijfbegeleid(st)er mogen kinderen van tafel.

3)

Wij zijn “een Gezonde School” daarom vertrouwen wij erop dat er een gezonde lunch
wordt meegebracht. Hierbij denken wij aan een boterham, cracker, fruit, groente en
zuivel.
(Voorverpakte koekjes en repen horen daar niet bij!!)

4)

Na het eten worden tafels, stoelen, etc. schoongemaakt, zodat alles netjes en hygiënisch
verantwoord achterblijft na het overblijven. Schoonmaak vindt plaats nadat de
verantwoordelijkheid voor de kinderen is overgedragen aan de leerkrachten.

5)

Na het overblijven dient het overblijflokaal weer netjes achtergelaten te worden. De
overblijfbegeleiding ziet erop toe dat dit gebeurt en blijft eindverantwoordelijk.

6)

De kinderen maken geen gebruik van andere, dan genoemde ruimten, in de school (met
uitzondering uiteraard van het toilet).

7)

Het gebruik van ballen is niet toegestaan in de school; uiteraard wel op het schoolplein,
maar dan alleen onder toezicht van de overblijfbegeleiding.
(schoolregel is dat ballen niet van het dak mogen worden gehaald; komt de bal op het
dak dan kan er dus niet langer mee worden gespeeld)
Spelmateriaal van de overblijf gaat mee naar buiten en gaat om 12.45 uur weer naar
binnen. Kinderen worden medeverantwoordelijk gemaakt voor het op tijd en heel terug
brengen van speelgoed.

8)

De overblijfbegeleiding sluit om 12:15 uur het hek van het schoolplein en opent dit weer
om 12:45 uur. De overblijfbegeleiding draagt om 12.50 uur de verantwoording van de
kinderen over aan de leerkrachten.

9)

Bij droog weer gaan de kinderen buiten op het schoolplein spelen, hetgeen onder
toezicht van de overblijfbegeleiding dient te geschieden.
Bij nat weer kunnen kinderen kiezen om binnen of buiten te spelen. Beiden onder
toezicht.

10)

Na het eten kunnen de kinderen gebruik maken van het overblijflokaal en de kleuterhal
om er bijvoorbeeld een spelletje te spelen.

Bij nat weer kan, in overleg met de leerkracht van groep 1/2 gebruik worden gemaakt
van het speellokaal. Uiteraard onder toezicht.

11)

De overblijfbegeleiding laat van 12:00 uur tot 12:45 uur geen andere kinderen binnen,
dan alleen de overblijfkinderen.

12)

Mocht er om organisatorische redenen van bovenstaande afspraken worden afgeweken,
dan is het de verantwoordelijkheid van de leerkracht om de overblijfbegeleiding hiervan
op de hoogte te brengen.

