
Overblijfkrant 

 
cursusjaar 2017-2018 

Overblijven: Een belangrijk rustpunt voor ons allen 

 

Aanmelden  

Als u uw kind wilt laten overblijven, geeft 

u dit aan met het bijgevoegde 

aanmeldingsformulier. Dit formulier is 

zowel voor vaste als voor incidentele 

overblijvers. Elk schooljaar ontvangt u 

een nieuw formulier dat u inlevert bij de 

leerkracht(en). 

 

Betalen  

U kunt een 20-strippenkaart kopen of  

een 10-strippenkaart kopen; door €40 of 

€20 euro over te maken naar: IBANnr.  : 

NL18  RABO  0128  8407  57 

 op naam ‘St. PCPO D4W’, 

o.v.v. ‘TSO GHS’+ naam en groep van 

het kind. Uiteraard kunt u meerdere 

kaarten in 1 keer kopen. Dit voorkomt 

‘gedoe’ met geld/ losse bonnetjes en 

maakt registratie / betaling voor alle 

betrokkenen eenvou-diger. Deze 

strippenkaarten blijven op school en zijn 

de hele schooltijd geldig.  Als een 

strippenkaart bijna vol is, krijgt u via uw 

kind een herinneringskaart mee naar 

huis. Zo kunt u bijtijds een nieuwe kaart 

kopen. Heeft u kinderen in zowel de 

onder- als de bovenbouw, koopt u dan 

voor elk kind een strippenkaart.  

Bij de conciërge kunt u een losse bon 

voor incidenteel overblijven kopen van 

8.15 tot 8.45 uur. Deze zijn echter €2,50 

per stuk. 

 

Wat doen we met dit geld? 

Het overblijfgeld wordt onder andere 

besteed aan: speel-materialen, melk 

voor de kinderen (we nemen aan dat 

kinderen die geen drinken bij zich 

hebben, melk drinken) en de betaling 

van de overblijfkrachten en de tso-

coördinator. 

Administratie 

In de overblijfruimten liggen de 

kaartenbak en de map met de 

daglijsten. Hierop staan de namen van 

de kinderen die vast op bepaalde 

dagen overblijven. Incidentele 

overblijvers worden daarbij geschreven. 

Elke overblijf worden de aanwezige 

kinderen geregistreerd en een strip van 

de kaart doorgestreept. Voor de 

onderbouw: Meldt u alstublieft van 

tevoren aan de betreffende 

leerkracht(en) als u uw kind(eren) 

incidenteel laat overblijven. Graag ook 

melden als uw kind op een vaste 

overblijfdag een keer niet komt. Bij de 

groepen 1 t/m 3 ligt hiervoor in de klas 

een speciaal schrift. 

 

Het overblijven: groep 1 t/m 3 

De kinderen van groep 1 t/m 3 worden 

om door de overblijfkrachten naar het 

overblijflokaal gebracht (lokaal 2). 

Groep 4 gaat zelf naar de aula. 

De kinderen staan dan even in de rij tot 

ze aan de beurt zijn om zich aan te 

melden. Na de registratie gaan we 

samen aan tafel en openen de maaltijd 

met een gezamenlijk lied / gebed. Na 

het eten ruimen we op en gaan we met 

de kinderen, als het mooi weer is, rond 

12:25 uur onder begeleiding naar het 



kleuterplein en spelen daar tot 12:50 uur. 

Ze moeten op dit plein blijven, zodat de 

overblijfkrachten overzicht kunnen 

houden. Wilt u uw kinderen daarom niet 

voor 12.50 uur brengen of naar school 

laten gaan. Als het slecht weer is, blijven 

de kinderen binnen spelen.  Rond 12:50 

uur brengen de overblijfkrachten de 

kinderen van groep 1 en 2 naar hun klas. 

De kinderen van groep 3  gaan dan 

naar het grote speelplein.  

 

Het Overblijven: groep 4 t/m 8 

Om 12:00 uur melden de kinderen uit de 

groepen 4 t/m 8 zich in de aula.  

We beginnen de maaltijd met gebed. 

Na het gezamenlijk opruimen kunnen de 

kinderen vanaf 12:30 uur naar het grote 

plein waar een van de overblijfkrachten 

toezicht houdt tot 12.50 uur. Bij slecht 

weer mogen ze ook in de aula blijven 

spelen onder toezicht van de overblijf-

krachten. De gangen en andere lokalen 

zijn verboden. Bij mooi weer kunnen we 

de overblijf helemaal buiten op het 

grote schoolplein houden. We zitten dan 

tijdens het eten op de banken op het 

plein. De kinderen mogen niet zonder 

toestemming van het schoolplein! 

 

Bijzonderheden van uw kind 

Heeft u speciale wensen of gebruikt uw 

kind medicijnen, dan kunt u dit op het 

aanmeldingsformulier vermelden. U kunt 

bijzonderheden natuurlijk ook melden bij 

de overblijfcoördinator. Mocht u vragen 

/ opmerkingen hebben omtrent het 

overblijven, dan horen wij dat graag. Zo 

kunnen we er samen voor zorgen, dat 

het overblijven goed verloopt.  

 

Voor een goede sfeer, de regels 

Overblijven is vooral geslaagd, wanneer 

de sfeer goed is. Regels zijn daarbij van 

essentieel belang. De regels die in de 

klas gelden, gelden ook tijdens het 

overblijven. Wat verwachten wij van een 

overblijver?  

 Rustig lopen en praten,  

 Stil zijn wanneer een overblijf-

kracht iets wil zeggen,  

 Netjes omgaan met je eigen 

spullen en die van een ander, 

 Beleefd met elkaar omgaan,  

 Bidden voor het eten, 

 Petjes gaan af tijdens het bidden 

De overblijfkrachten bespreken daarom 

regelmatig de regels met de kinderen en 

eventueel met de leerkrachten.  

 De leerkracht van een kind dat te vaak 

de regels overtreedt, neemt contact op 

met de ouders. Als het kind zijn/haar 

gedrag niet verandert, kan het kind 

geweigerd worden bij de overblijf. 

 

Eetgerei en tassen 

Zet de naam van uw kind(eren) op de 

trommel, beker en tas!! Zo kunnen de 

achtergebleven spullen gemakkelijker 

worden teruggegeven. Gevonden 

spullen zonder naam worden in de doos 

‘Gevonden voorwerpen’ gedaan. Geef 

uw kind(eren) niet teveel eten en a.u.b. 

niet meer dan 1 snoepje mee. (niet alle 

kinderen krijgen snoep mee) Als 

kinderen meer hebben dan ze op 

kunnen, zijn ze geneigd ermee te spelen 

/ kliederen. Eten / drinken dat overblijft, 

gaat mee naar huis. Kinderen die geen 

drinken bij zich hebben, krijgen melk! In 

de overblijfkeuken (in de aula) staat een 

extra koelkast voor de broodtrommels 

van de kinderen; zodat brood met kaas 

en vleeswaren ’s zomers lekker fris 

blijven. Graag de naam en klas van uw 

kind op de trommels vermelden, zodat 

wij samen met de kinderen de juiste 

trommels uit de koelkast kunnen pakken. 

 

Overblijfkrachten 

Voor elke overblijfgroep zijn er een 

aantal overblijfkrachten, afhankelijk van 

de groepsgrootte. Ze verdelen de taken 

onderling. Een overblijfkracht ontvangt 

een vergoeding van € 7,- per keer; 

volgens de landelijke norm van de 

overheid/ belastingdienst voor 

vrijwilligers . 

 

Overblijven is een zaak van én voor ons 

allen. Uw hulp en/of suggesties zijn altijd 

welkom! Natuurlijk ook voor vragen. 

Yolanda Lingen  

TSO- coordinator 

yolanda.lingen@d4w.nl 

telefoon: 0172-619956 
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