
Overblijfregels voor kinderen

• De kinderen van groep 1 en 2 worden opgehaald door de overblijfouder.

• De tafels, stoelen en ander meubilair gebruiken we waarvoor het is bedoeld.

• Voor het eten nemen we een moment stilte in acht om kinderen in de gelegenheid 
te stellen te bidden.

• Tijdens het overblijven besteden we aandacht aan hygiëne.

• Tijdens het eten blijven we zitten en zijn we gezellig aan het eten en kletsen.

• Wij vinden het belangrijk dat elk kind minimaal 1 boterham eet en 1 bekertje 
drinken leegdrinkt. Wanneer een kind weigert te eten en/of te drinken, kan een 
overblijfouder daar niets aan doen.

• Wie klaar is met eten mag zijn/haar spullen in zijn/haar tas doen, maar blijft zitten 
tot de overblijfouder toestemming geeft om te gaan spelen. De kinderen spelen 
niet in de klas en gaan niet naar de leerkracht.

• Tijdens het overblijven gelden de schoolafspraken:

• Voor groot en klein zullen we aardig zijn.

• We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen.

• De school is van binnen een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet.

• Ruzies spreken we uit.

• Pestgedrag wordt niet geaccepteerd.

• De overblijfkinderen spelen met het speelgoed van het overblijven en niet met het 
schoolmateriaal.

• Na het spelen helpt iedereen mee met opruimen, zowel binnen als buiten.

• Kinderen v.a. groep 6 mogen alleen met schriftelijke toestemming van hun 
ouders/verzorgers op de grasstrook achter de school spelen.

• De kinderen van groep 1 en 2 gaan om 13.05 uur onder begeleiding van de 
overblijfouder terug naar de klas.

• De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan op eigen gelegenheid naar de klas.

• Het allerbelangrijkste is dat uw kind plezier heeft en zich prettig voelt tijdens het 
overblijven. 

• De overblijfouders maken het zo gezellig mogelijk, maar bij herhaaldelijk 
onaanvaardbaar gedrag, zal de overblijfcoördinator contact opnemen met de 
ouders/verzorgers om tot een oplossing te komen.
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