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Overblijven
In verband met het doorlopend schoolprogramma organiseren wij in samenwerking met
overblijfvrijwilligers het overblijven. Overblijven is een vrijwillige keuze. Het bestuur van
Kindante, leren leren, leren leven heeft voor alle overblijfvrijwilligers en leerlingen die
betrokken zijn bij het overblijven een WA-verzekering afgesloten.

De middagpauze voor de groepen 1 t/m 8 duurt van 12.15 tot 13.30 uur en is verdeeld in:


12.15 uur tot 12.30 uur. Het opeten van de meegebrachte lunch in het klaslokaal
onder begeleiding van de leerkracht en eventueel met hulp van de
overblijfvrijwilliger.



12.30 uur tot 13.30 uur buiten spelen onder toezicht van overblijfvrijwilligers.



De kinderen van de groepen 1 en 2 komen om 13.20 uur naar binnen (inloop 10
minuten).

Wij vinden het belangrijk, dat de kinderen op een nette manier rustig kunnen eten, er moet
duidelijk sprake zijn van een gezellige sfeer. Wij verzoeken u dringend de boterhammen in
een doosje mee te geven en het drinken in een her te gebruiken beker of flesje te doen.
Eventuele wegwerpverpakkingen moeten weer mee naar huis genomen worden.
De leerlingen van de bovenbouw (groepen 5 t/m 8) blijven op maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag over. De andere leerlingen (groepen 1 t/m 4) blijven op maandag, dinsdag en
donderdag over.
U kunt kiezen voor twee manieren van overblijven:


Uw kind blijft iedere dag over.



Uw kind blijft incidenteel over.

Heeft u betreffende het overblijven nog vragen dan kunt u contact opnemen met:
Manon Smeets ( betalingen) of Marlies Pennings coördinator overblijven.
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Betaling
Kosten vast overblijven per leerling:
Termijn/Periode

1 dag

2 dagen

3 dagen

4 dagen

1e termijn: start schooljaar tot de herfstvakantie

€ 10,00

€ 20,00

€ 30,00

€ 40,00

2e termijn: na de herfstvakantie tot de kerstvakantie

€ 10,00

€ 20,00

€ 30,00

€ 40,00

3e termijn: na de kerstvakantie tot de carnavalsvakantie

€ 10,00

€ 20,00

€ 30,00

€ 40,00

4e termijn: na de carnavalsvakantie tot de meivakantie

€ 10,00

€ 20,00

€ 30,00

€ 40,00

5e termijn: na de meivakantie tot einde schooljaar

€ 10,00

€ 20,00

€ 30,00

€ 40,00

Totaal per jaar

€ 50,00

€ 100,00

€ 150,00

€ 200,00

Kosten instromers gedurende het schooljaar:
 Voor kinderen die in de loop van een schooljaar deelnemen aan het overblijven,
betaald u de termijn vanaf de periode waarin uw kind start.
U mag de kosten in één keer of in 5 termijnen betalen op
IBAN nummer NL72 RABO 0147 6990 10

t.n.v. Stichting Kindante 15FU.

Vermeld bij de betaling de naam en de groep van de leerling

of

contant in een gesloten envelop met vermelding van de naam en groep van uw kind(eren).
Indien u in termijnen betaald, zullen wij u via ISY of mail laten weten vóór welke datum de
volgende termijn betaald dient te worden.

Kosten incidenteel overblijven:
 Strippenkaart
10 keer

€ 15,00

Is de strippenkaart bijna vol wordt u via een brief en kopie van de kaart op de hoogte
gesteld. U mag de kosten betalen per bank of contant.
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Reglement




Tijdens het overblijven gelden de algemene schoolregels.
Het overblijven duurt van 12.15 uur tot 13.30 uur.
Klachten van overblijfvrijwilligers betreffende het gedrag van kinderen zullen aan het
schoolteam worden doorgegeven, dat naar aanleiding hiervan afspraken maakt met
de leerling. Dit wordt genoteerd in het overblijfschrift. Bij voortduring van de
klachten worden de ouders/verzorgers geïnformeerd (gele kaart). Mocht er daarna
nog geen verbetering optreden, wordt in overleg met de schooldirectie besloten dat
de betreffende leerling voor een bepaalde periode van het overblijven geschorst
wordt. Ouders worden hierover schriftelijk geïnformeerd (rode kaart).

Pleinregels
1. Het speelkwartier geeft plezier







We pakken direct onze jassen en gaan rustig naar buiten.
We spelen leuk met elkaar en sluiten niemand uit.
We maken geen ruzie met elkaar.
Kleine meningsverschillen proberen we eerst zelf op te lossen, als dit niet lukt stappen
we naar de leerkracht toe of naar de overblijfvrijwilliger.
We tonen respect naar elkaar, de overblijfvrijwilliger en de leerkracht.
Als ik toch nog naar de wc moet, vraag ik dit altijd eerst even aan de overblijfvrijwilliger.

2. We zijn blij met onze speelplaats








We hebben mooie speelplekken en die houden we mooi.
Meedoen is belangrijk.
Na de meivakantie mogen de kinderen ook in de zandbak spelen.
De zandbakrand is geen looprand!
Vanaf de herfstvakantie tot na Pasen mogen de kinderen niet in de struiken spelen
(bovenbouw)
Als de vlag ophangt mogen de kinderen in de struiken spelen.
We verlaten niet zonder toestemming de speelplaats (bijv. wc).

3. We houden ons buitenterrein schoon


Afval gaat mee naar huis, behalve fruitafval.
 Spelmaterialen worden door overblijfvrijwilligers buiten en binnen gezet!

