Over overblijven
Algemeen
Overblijven is mogelijk voor alle kinderen van de Burgemeester de
Ruiterschool. Het overblijven is vooral bedoeld voor ouders die werken of om andere redenen tussen de middag niet thuis kunnen zijn
voor hun kinderen. De overblijf beschikt over een eigen ruimte waarin wij gezamenlijk met de kinderen eten.
Voordat uw kind gaat deelnemen aan het overblijven dient u een inschrijfformulier in te vullen. Hierop worden gegevens ingevuld als naam, adres, telefoonnummer thuis en werk, huisarts en eventuele bijzonderheden die uw kind betreffen. Eventuele bijzonderheden worden door school gezien als privacygevoelige informatie en derhalve niet aan ons doorgegeven.
De vergoeding voor het overblijven wordt deels gebruikt om spelletjes en expressiemateriaal te bekostigen en deels als vrijwilligersvergoeding voor de overblijfkrachten.
Ook wordt hier inventaris van aangeschaft en vervangen.
Als uw kind tijdens het overblijven medicijnen moet innemen, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen zodat we hier afspraken over kunnen maken. Wij stimuleren
de kinderen om het meegegeven brood op te eten. Willen kinderen hun brood toch niet
helemaal opeten dan wordt het weer meegegeven naar huis. Zo bent u als ouder op de
hoogte dat uw kind niet alles heeft op gekregen. Mocht het echter vaak voorkomen dat
een kind niet wil eten dan nemen wij hierover contact met u op.
Wij hopen u met deze folder voldoende informatie te verschaffen. Voor vragen en suggesties, maar ook met problemen, kunt u altijd terecht bij onze coördinator.

Wijze van betaling
Wij werken met digitaal strippensaldo. Per account (gebruiker/gezin) kan saldo worden
aangeschaft. Hiervoor zijn twee mogelijkheden: 10 strippen voor € 15-, of 20 strippen
voor € 29,50,- De strippen kunnen worden aangeschaft door geld over te maken op Rabobankrekening NL29RABO 0139041079 t.n.v. obs Burg de Ruiterschool inzake overblijven, onder vermelding van naam kind(eren) en groep. Als uw strippensaldo –1 bedraagt krijgt u een melding via de mail. Wij verzoeken u dan zo snel mogelijk het saldo
op te waarderen. Kinderen die meer dan tien strippen in de min staan kunnen geen gebruik maken van de overblijfvoorziening. In het aanmeldscherm kunt u uw saldo zien.
De strippen blijven de gehele schoolperiode van uw kind(eren) geldig. Als er eind groep
acht nog ongebruikt saldo op uw account staat storten wij dit terug, hierover volgt info
via de nieuwsbrief van school.
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Het overblijven zelf
Brood wordt bij voorkeur meegegeven in een trommel, die net als de beker voorzien is van naam. Overblijven is niet
alleen “eten op school” maar ook ontspannen door te spelen of te knutselen. Er is een mogelijkheid om tanden te
poetsen.
12.15 De kinderen uit de groepen 1 en 2 worden opgehaald uit de klassen en gaan gezamenlijk naar de overblijfruimte. De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 komen zelfstandig naar de overblijfruimte.
12.40 Als we klaar zijn met eten mogen de kinderen kiezen of ze buiten of binnen willen spelen. De kinderen gaan
altijd onder begeleiding van een overblijfkracht naar buiten.
13.00

Alle kinderen gaan naar buiten en de verantwoordelijkheid wordt overgedragen aan de pleinwacht.

Op de volgende pagina vindt u het overblijfreglement. Wij hopen dat u de gang van zaken en de regels met uw kind
(eren) bespreekt voordat zij gaan overblijven.
Eten is een sociaal gebeuren waarbij een gezellige sfeer aan tafel stimulerend werkt. Kinderen kunnen in alle rust en
hun eigen tempo eten. We nemen tafelmanieren in acht zoals geen tassen op tafel, niet met volle mond praten en tijdens het eten aan tafel blijven zitten.

Tosti’s
Het is mogelijk om tijdens het overblijven een tosti klaar te maken. U dient uw kind
zelf brood met tostibeleg mee te geven. De overblijfmedewerkers zullen de tosti’s
bakken. Wilt u geen zoetigheid meegeven als tostibeleg? Brood voor tosti’s moet
worden meegegeven in een trommel, de trommel dient als bordje voor de hete tosti.
Het is mogelijk de trommel met brood en de beker met drinken in de koelkast in de
overblijfruimte te zetten. Zeker ‘s zomers kan dit heel prettig zijn. Zorg wel voor
bekers en trommels waar de naam van uw kind op staat!

Bijschrift bij figuur
of afbeelding.

Bezetting
Wij werken met twee of drie overblijfkrachten per dag.
Wij werken met gekwalificeerde overblijfkrachten die allen de cursus Verantwoord Overblijven hebben gevolgd. Een
aantal overblijfkrachten zijn in het bezit van het diploma Sociaal Pedagogisch Werk of hebben een vergelijkbare opleiding afgerond. Een aantal overblijfkrachten is in het bezit van een diploma kinder EHBO. Bij calamiteiten volgen
wij het hiervoor opgestelde protocol van school.
Wij streven er naar om het overblijven geen “schools” karakter te geven. Kinderen moeten, met inachtneming van de
regels, kunnen ontspannen. Mocht een kind regelmatig de regels overtreden wordt hiervan een notitie gemaakt. Indien nodig wordt u hier als ouder van op de hoogte gesteld. In overleg met de schooldirectie kan de toegang tot het
overblijven dan voor bepaalde tijd ontzegd worden.
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Over overblijven

Overblijfreglement


Zonder schriftelijke toestemming van ouders/verzorgers mogen kinderen, die opgegeven zijn voor het overblijven, niet met een ander kind mee naar huis.



Voor het handen wassen, tanden poetsen en plassen worden de eigen groepstoiletten gebruikt.



Mobieltjes zijn niet toegestaan tijdens de overblijf, hiervoor gelden de schoolregels.



De maaltijd begint gezamenlijk, we blijven aan tafel tot iedereen klaar is met eten.



Kinderen die naar buiten willen gaan onder begeleiding naar buiten.



Kinderen die liever binnen spelen, kleuren of knutselen blijven onder begeleiding in de overblijfruimte.



Bij het buitenspelen bepalen de overblijfkrachten voor de kleuters of er een jas gedragen wordt.



Voor de kinderen die overblijven is spel– en ontwikkelingsmateriaal aanwezig. Ook is er voldoende buitenspeelgoed. We spelen niet met materialen uit de klassen. Er is gezamenlijk buitenspeelgoed van school en de overblijf.



Na het spelen ruimen we met zijn allen op.



De kinderen mogen niet in de gangen en klaslokalen spelen, er wordt geen gebruik gemaakt van schoolmateriaal.



Bij het buitenspelen blijft uw kind op het schoolplein.



Fietsen op het schoolplein is verboden.



Kinderen die spullen zijn vergeten mee te nemen mogen niet tijdens het overblijven naar huis maar overleggen
dit met hun meester of juffrouw om 13.00.



Tijdens het eten wordt niet geschreeuwd, geduwd, getrokken en heen en weer gelopen.



Ballen worden niet zelfstandig van het dak gehaald. Dit mag alleen in overleg met de leerkracht.



De overblijfkrachten hebben de leiding en verantwoording voor het overblijven. We hopen dan ook dat u bovenstaande regels met uw kind(eren) bespreekt zodat we het overblijven voor iedereen leuk kunnen houden.



Tijdens de overblijf volgen wij het schoolbeleid waar het regels en afspraken betreft, dit om onduidelijkheid
voor kinderen te voorkomen.

Af– en aanmelden
Wij werken met een digitaal inschrijf- en strippensysteem. Iedere ouder heeft een eigen account. Om toegang
te krijgen tot dit systeem dient u een inschrijfformulier in te vullen en af te geven aan de overblijfcoördinator. U krijgt dan een gebruikersnaam en wachtwoord via de mail toegezonden. De link voor het overblijven is
http://burgderuiterschool.donkworks.nl.
Ook via de website van school kunt u inloggen in het systeem.
Tot negen uur ‘s morgens kunt u uw kind(eren) aan - en afmelden voor de dag zelf. Kinderen die zijn aangemeld
verschijnen op onze daglijst en verwachten wij. Indien een aangemeld kind niet bij de overblijf verschijnt gaan
wij zoeken waar het kind is en zullen wij u zo nodig bellen. Mocht het kind niet zijn afgemeld wordt er wel een
strip in rekening gebracht. (met uitzondering van kinderen die in de loop van de ochtend ziek naar huis gaan)
Kinderen die niet zijn aangemeld maar toch komen overblijven voeren wij in het digitale systeem in. Hiervoor
worden twee strippen in rekening gebracht.
Vakanties zijn niet boekbaar, wij blokkeren deze dagen. Evenals studiedagen voor de hele school. Houdt u met
invoeren altijd rekening met schoolreizen, kampen, excursies, feesten en studieMIDDAGEN. De schoolkalender verschaft hier meer informatie over. Als uw kind immers is aangemeld wordt er automatisch een strip berekend.
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Het overblijven wordt verzorgd door gekwalificeerde overblijfkrachten.
Wij proberen extra aandacht te schenken aan
nieuwe kinderen. Toch is het handig als u thuis
alvast de gang van zaken tijdens het overblijven
met de kinderen bespreekt. Kinderen die gebruik
maken van het overblijven moeten zichzelf kunnen
redden op het toilet en zindelijk zijn!
We hopen u zo voldoende op de hoogte te hebben
gesteld over het overblijven op de Burgemeester
de Ruiterschool. Voor vragen en suggesties, maar
ook met problemen kunt u altijd terecht bij onze
coördinator.

Contact
Coördinator:
Ingrid Havelaar
Overblijfkrachten:
Ingrid Havelaar
Ilona Pen
Jacqueline Boezerooy
Ageeth van der werf
Janine de Wit
Esther Bos
Shari Braad
Sylvia Thien
Sandra Smit
Antje Wiegmink
Hester Pasman
Sanderina van Smirren

email: overblijfkuinre@live.nl

