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De school stelt leerlingen in de gelegenheid, onder toezicht, de middagpauze in het schoolgebouw
en op het terrein van de school door te brengen. De kosten die uit dit overblijven voortvloeien
komen voor rekening van de ouders van de leerlingen.
Op onze school is de organisatie van het overblijven in handen gegeven van overblijfouders. Dit
zijn ouder, die op vrijwillige basis, deze verantwoordelijke taak uitvoeren.

Het overblijven vindt plaats in de centrale unit en in het overblijflokaal in de kleuterunit onder
toezicht van 1 tot 5 ouders (afhankelijk van het aantal kinderen).
Wanneer er een tekort aan overblijfouders mocht zijn, wordt er een beroep gedaan op u, als ouder
van een overblijfkind, om zo nodig een keer mee te draaien. Dit gebeurt altijd in overleg.

Wanneer u uw kind van de overblijfmogelijkheid gebruik wilt laten maken, dient u uw kind aan te
melden met een aanmeldingsformulier. Het aanmeldingsformulier dient ondertekend te worden.
Door ondertekening stemt u in met de regels en afspraken rondom het overblijven. Dit formulier
kunt u verkrijgen en inleveren bij de overblijfcoördinator. Aan het begin van ieder schooljaar dient
u een nieuw aanmeldingsformulier in te vullen, zodat we alle gegevens ‘up tot date’ hebben.
Indien uw kind (tijdelijk) medicijnen gebruikt wilt u dit dan doorgeven aan de overblijfcoördinator?

Wij vragen aan ouders van kinderen die op vaste dagen overblijven ziekte of afwezigheid door te
geven, om onnodig nabellen te voorkomen. Dit kan telefonisch bij de conciërge of door een briefje
te deponeren in ons postvak. Dit briefje graag voorzien van datum en handtekening.
Wanneer uw kind ergens anders wil gaan eten dient u de overblijfcoördinator op de hoogte te
stellen. Ook is het mogelijk om uw kind een briefje mee te geven.
Ouders blijven zelf verantwoordelijk voor het al dan niet aanwezig zijn van hun kind bij het
overblijven. Dit is niet de verantwoordelijkheid van leerkrachten of overblijfouders.

Voor inlichtingen of informatie kunt u contact opnemen met:
Angelique Krimpenfort, tel. 0413-362420 of 06 40 37 93 80 of mail naar
rrmkrimpenfort1960@kpnmail.nl

Een lunchpakket bestaande uit:
 Brood, liefst in een trommeltje voorzien van naam.
 fruit en/of groenten en een “gezonde koek” zijn mogelijk om extra toe te voegen
 Kinderen mogen geen snoep of chocolade in hun broodtrommel meenemen
 Drinken mag, hoeft niet, de kinderen kunnen dagelijks kiezen uit: thee, melk, drinkyoghurt
en/of chocomel
 Kinderen mogen een zakje drinkboullion/soep meebrengen (ook voorzien van naam)
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 Incidenteel per keer € 2,20 (zonder kaart)
 overblijfkaart 15 x = € 27,90 (€ 1,86 per keer)
 overblijfkaart 50 x = € 76,50 (€ 1,53 per keer)
De overblijfkaarten zijn gezinskaarten. Ze blijven gedurende de gehele basisschooltijd geldig.
Wanneer een overblijfkind de school verlaat, schuift de overblijfkaart automatisch door naar een
jonger gezinslid. Alleen op verzoek wordt geld terug betaald. Het aantal keren overblijven dat op
de kaart staat wordt dan wel geteld als ‘ incidenteel overblijven zonder kaart’.
De kaarten worden door de overblijfouders centraal bewaard. Als de kaart bijna vol is krijgt het
kind een briefje mee, zodat u weet dat er opnieuw betaald moet worden.
Betaling kan contant of op girorekening nummer IBAN NL81INGB0008981926 t.n.v.
‘W.gr. overblijven bs. ’t Heibosch te Veghel’
Het geld wordt gebruikt voor:
 inkoop van thee, melk e.d.
 aanschaf van binnen- en buitenspeelmateriaal, sinterklaastractatie, e.d.
 verdere overblijf benodigdheden voor de kinderen, zoals: kopieerwerk, tafelkle den, borden
en bekers.
 vrijwilligersvergoeding voor de overblijfouders.

Om het overblijven op school op een juiste wijze te laten verlopen is het van belang dat er met
elkaar een aantal afspraken worden gemaakt.
De volgende afspraken dienen de kinderen te kennen en te respecteren:
 direct na het einde van de les kom je naar de overblijfunit (voor kleuters die overblijven
graag de leerkracht op de hoogte brengen zodat zij het kind kunnen begeleiden).
 Wanneer je een plaatsje hebt gevonden bij je eigen lee ftijdsgenootjes leg je je brood op
het bord.
 Zakjes drinkboullion/soep voorzien van je naam op het aanrecht leggen.
 Drinken/soep wordt aan tafel gebracht.
 Tijdens het eten blijf je rustig aan tafel zitten.
 Je eet natuurlijk netjes en je let op je taalgebruik.
 Kinderen van groep 5 t/m 8 gaan tijdens het eten niet naar het toilet (uitzonderingen zijn
natuurlijk mogelijk)
 Na het eten wacht je op toestemming van de overblijfouders en breng je je bord en beker
naar de keuken en gooi je je afval in de afvalbak.
 Je tas met broodtrommel enz. aan de kaps tok; dus niet naar je klas. Je bent zelf
verantwoordelijk voor je spullen.
 Je mag niet in de lokalen komen; ook niet om iets weg te leggen of te pakken!










Bij goed weer spelen alle kinderen buiten en bij regen spelen we binnen.
We gebruiken alleen overblijf-spelmateriaal.
Computers zijn niet van/voor overblijvers.
Spelmateriaal wordt correct gebruikt. Wanneer dit niet gebeurt worden de kosten aan de
ouders van de betreffende kinderen in rekening gebracht.
Het spelmateriaal wordt om 13.05 uur gezamenlijk opgeruimd.
Spelletjes worden compleet en in de doos in de kast teruggezet.
De overblijfouders geven een teken wanneer je naar de klas terug mag.
Tijdens het buitenspelen is er toezicht door min. 2 ouders.(afhankelijk van het aantal
kinderen)
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We houden ons aan de schoolregels.
Je blijft op het schoolterrein en je mag spelen op de speelplaats en in de zandbak.
Voetballen op het grasveld, kan alleen in het voorjaar, zomer en begin van de herfst.
Als de overblijfouders om 13.10 uur de poorten openmaken, ga je rustig naar je eigen klas.
Indien afgesproken begeleidt een overblijfouder een nieuwe kleuter enkele keren naar de
klas.
Tussen 13.10 en 13.15 uur dragen de overblijfouders de zorg over aan de leerkrachten.

Wanneer kinderen zich niet aan de regels en afspraken houden, wordt u als ouder op de hoogte
gesteld. De veiligheid van alle kinderen staat immers altijd voorop!
Voor verdere informatie verwijzen wij u naar het overblijfprotocol. Dit vindt u ter inzage in de
ouderleeskast.
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