Afspraken overblijven op basisschool De Kwakel

Afspraken per bouw
De kinderen van groep 1-2 blijven in hun lokaal zitten. De overblijfcollega’s komen naar het
lokaal toe. Eerst worden de namen opgenoemd, daarna gaan ze eten. Na het eten gaan ze
met z’n allen naar het kleuterplein om te spelen. Bij slecht weer blijven ze uiteraard binnen.
De kinderen van 3-4-5 komen aan het einde van de ochtend zelfstandig naar de aula toe.
Hier zitten twee overblijfouders klaar om de namen te noteren. Daarna gaan ze aan tafel om
te eten. Rond de klok van 12.30 uur gaat deze groep naar buiten om te spelen en komt 6-7-8
naar binnen om te eten.
De kinderen van 6-7-8 gaan aan het einde van de ochtend naar buiten waar een
overblijfcollega ze opvangt en hun namen noteert. Hierna spelen ze buiten tot de klok van
12.30 uur. Dan is het voor hen tijd om naar binnen te gaan en te eten. Rond 12.48 ruimen ze
hun tafels op en doen ze de krukken op tafel.
Is het slecht weer? Dan blijven de kinderen van 6-7-8 om 12.00 uur gewoon binnen. De
overblijfcoördinator probeert hiervoor in de ochtend twee extra lokalen te regelen en een
toeziend oog van de stamgroepleiders. In geval van nood kan 6-7-8 uitwijken naar het
kleutergebouw.

Algemene afspraken
•
•
•
•
•
•

Tijdens de lunch is de mobiele telefoon in de tas.
De hekken op het schoolplein blijven dicht totdat de bel is gegaan. Pas daarna mogen
ouders en kinderen die thuis zijn gaan eten het plein op.
Op maandag en dinsdag spelen de groepen 3-8 op het voetbalveld gedeelte.
Op donderdag en vrijdag spelen de groepen 3-8 aan de bso kant.
Wanneer een kind niet op de overblijf is terwijl het er wel hoort te zijn, zal de
coördinator (Lies) naar het ouderlijk adres bellen.
Wanneer er iets gebeurd is op de overblijf (een “ongelukje”, kind erg verdrietig…) zal de
coördinator na de overblijf even contact opnemen met de ouder om deze op de hoogte
te stellen.

