Overblijven op
de Woldrakkers

Adres : obs De Woldrakkers
Burg. Garreltsweg 31-33
9946 PM Woldendorp
E-mail: obsdewoldrakkers@marenland.org

Zo wordt het overblijven georganiseerd

Overblijven op de Woldrakkers
Tussen de middag kunnen de leerlingen overblijven. Overblijfouders houden toezicht gedurende de pauze. De leerkrachten zijn een
kwartier voor het begin van de lestijden verantwoordelijk voor het toezicht.
De mogelijkheid tot overblijven geldt voor alle
kinderen van De Woldrakkers.
De overblijfkrachten
De bezetting is gebaseerd op 1 overblijfkracht
per 15 kinderen.. Eventueel bij ziekte of meer
kinderen is er een reserve ouder oproepbaar.
De vaste overblijfkracht is:
Anita Slijkoord.
Wanneer is er overblijven?
Op maandag, dinsdag en donderdag van
11.45 u. – 12.45u.
Bijzonderheden
Zijn er bijzonderheden m.b.t. uw kind, die belangrijk zijn voor de overblijfkrachten, laat het
dan even weten.
Aan-/Afmelden
U kunt uw kind opgeven middels een briefje. U
kunt hierin aangeven of uw kind op vaste dagen komt overblijven of incidenteel.
Bij de ingang van de school (pleinzijde) staat
een “overblijfbrievenbus”.
Ook kunt u uw kind telefonisch aanmelden bij
overblijfouder Anita Slijkoord, tel. 06-83542583

Eten tussen de middag moet gezellig zijn en is tevens
een rustmoment.

De kinderen verzamelen zich in de hulpklas

Alle kinderen worden gestimuleerd om voor
het eten naar de wc te gaan en hun handen te
wassen.

De kinderen gebruiken gezamenlijk met de
overblijfkracht(en) het meegebrachte brood/
drinken.

Iedereen begint tegelijk met de maaltijd. De
kinderen blijven aan tafel totdat het grootste
deel van de kinderen klaar is met eten.

Na het eten kunnen er spelletjes worden gedaan of er wordt buiten gespeeld. Er is toezicht van de overblijfouder.

Het opeten en drinken van hetgeen is meegegeven, blijft een verantwoordelijkheid van de
eigen ouders/verzorgers. (Geen snoep natuurlijk)

In de school gelden onder het overblijven
dezelfde algemene regels als tijdens de
schooluren. Er mag dus niet worden geschreeuwd, gerend in de gangen enzovoort.

Wanneer is het overblijven afgelopen?
Om 12.45 u. worden de kinderen weer overgedragen aan de leerkrachten. De kleuters worden
naar de klas gebracht of mogen op het plein
blijven spelen. De kinderen vanaf groep 3 worden aan de leerkrachten die pleinwacht hebben
overgedragen.

Wat kost het overblijven?

De kosten van het overblijven zijn per keer
€1,75 en er is tevens een strippenkaart verkrijgbaar voor 12 x overblijven. De kosten hiervoor
bedragen €20,-

Nog vragen of behoefte aan informatie?

Voor vragen of informatie kunt u terecht bij de
directie van de school. Ook kunt u de overblijfouders vragen stellen.
Zij zijn op maan-, dins– en donderdag aanwezig
van 11.40 u. - 12.50 u.

Vrij spelen

Na het eten is er tijd voor vrij spel; de kinderen mogen zelf kiezen of ze binnen of buiten willen spelen.
Er wordt bij mooi weer echter wel gestimuleerd dat
de kinderen in ieder geval even “een frisse neus”
halen.

Binnen spelen

De kinderen spelen in de hulpklas en in het speellokaal. Als ze iets willen ophalen uit de klassen wordt
dit overlegd met de overblijfouder.

Buiten spelen

Kinderen mogen na overleg buiten spelen. Er kan
gebruik worden gemaakt van de speelmaterialen uit
de schuur.
Het schoolplein mag niet worden verlaten. Het hek is
afgesloten tot 12.45 u.
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