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Organisatie overblijven 
 

Overblijfcommissie 

 

De overblijfcommissie bestaat op dit 

moment uit: Eeske Verhallen (voorzitter), 

Sandra van Rossem (secretaris), Patrick Krol 

(penningmeester) en Johan Magnus 

(coördinator activiteiten).  

De overblijfcommissie vergadert ca. vijf 

keer per jaar. Bij deze vergaderingen zijn 

ook Bertha Krol (overblijfcoördinator) en 

Henk Norbart (directie obs Jan Thies) 

aanwezig. 

 

 

Het team 
 

Het team van de overblijfkrachten  bestaat 

uit de volgende personen: Miranda Doeven, 

Sietske Hingstman, Margriet Jansen, 

Sandra Jansen, Bertha Krol, Willie Mekkes, 

Marianne Takens, Emke de Weerd, 

Jacqueline de Wilde en Marlies Woudstra.  

 

Als laatste heeft Maureen Donk zich 

aangemeld als vrijwilliger voor het team. 

Met Maureen hebben we leuke en diverse 

groep om de overblijf in te vullen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Jaarverslag overblijven schooljaar 

2014-2015 

 

Het jaarverslag van het overblijven school-

jaar 2014-2015 vindt u op de website van de 

Jan Thiesschool onder -> overblijf Jan Thies 

-> documenten -> jaarverslag overblijven.  

 

De penningmeester heeft ook dit jaar weer 

verantwoording afgelegd door middel van 

een kascontrole. De jaarstukken zijn 

goedgekeurd door de MR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw commissie lid 
 

Dit schooljaar is Johan Magnus toegetreden 

tot de commissie. Johan neemt de plaats in 

van Martha Mennega. We willen Martha 

bedanken voor haar inzet voor het 

overblijven. 

 

Met Johan komt er nieuw bloed in de 

commissie. De dochter van Johan (Sophie) 

zit dit jaar in groep 1. We hopen dus dat 

Johan nog jaren lid zal zijn van de 

commissie.  
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Schooljaar 2015/2016 
 

Nieuw administratief systeem 

 

Dit schooljaar is de website http://www.tso-

jts.nl/ in gebruik genomen. Alle ouders 

krijgen via deze website inzicht in de 

afgenomen overblijf momenten en kunnen 

hier de kosten voor het overblijven in de 

gaten houden. Wij zijn Robert Nijholt van 

Hippics Design zeer dankbaar voor het 

maken en onderhouden van deze site.  

 

De handleiding voor de website is te vinden 

op de website van de Jan Thiesschool onder 

-> overblijf Jan Thies -> documenten -> 

Handleiding ouderportal overblijven. 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met een 

commissielid. 

 

Overleg overblijfkrachten 

 

Voorafgaand aan het overblijven, heeft de 

overblijfcoördinator overleg met de 

overblijfkrachten die tijdens een 

overblijfmiddag aanwezig zijn.  

Daar wordt even kort besproken welke 

kinderen er verwacht worden, wie er is 

afgemeld en welke groep de overblijfkracht 

die middag heeft. 

 

Daarnaast belegt de overblijfcoördinator 

twee keer per jaar met het hele team een 

overleg. Zo’n overleg vindt plaats in school.  

 

Op 19 november heeft het team stap voor 

stap even weer de werkwijze doorgenomen 

die tijdens het overblijven wordt 

gehanteerd.  

Zo kan het team samen de puntjes op de i 

zetten en ervoor zorgen dat het overblijven 

optimaal blijft verlopen. 

 

Naast het doorspreken is er toen ook een 

uurtje EHBO voor kinderen gegeven door 

een gediplomeerd EHBO-instructeur. De 

overblijfkrachten konden hierbij ook vragen 

uit de eigen overblijfpraktijk stellen. 

 

 
 

Het team maakt in ieder geval dankbaar 

gebruik van het buitenspeelgoed dat vorig 

jaar is aangeschaft. Ook zijn er dit 

schooljaar een tafelvoetbalspel en een 

tafeltennistafel gekocht. 

 

 
 

Wij, als commissie, zijn erg blij met de 

nieuwe materialen. Het zorgt ervoor dat de 

overblijfkrachten net even iets actiever met 

de kinderen kunnen ‘spelen’ tijdens de 

overblijf. 

 

 
 

Voorjaar 2016 wordt er door de school met 

verf een aantal spellen op de schoolpleinen 

aangebracht. De kinderen van de school 

hebben zelf een aantal spellen uitgezocht 

die op het schoolplein geschilderd zullen 

kunnen worden, van ganzenbord tot 

hinkelbanen en Twister. 

 

Omdat de overblijf hier ook met veel plezier 

gebruik kan maken heeft de commissie een 

financiële bijdrage toegezegd voor de 

realisatie. 

http://www.tso-jts.nl/
http://www.tso-jts.nl/
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Teamuitje overblijfkrachten 

 

Op 12 februari was het weer zover. De 

jaarlijkse teambuilding-activiteit stond op 

het programma. Het team is deze keer naar 

Natuurlijk Geschikt in Gieten gegaan. 

  

 
 

Het team heeft daar een bloemstukje 

gemaakt. Na een korte uitleg konden ze aan 

de slag. Iedereen ging aan de slag en het 

resultaat mocht er zijn. Het team kijkt 

terug op een leuke, gezellig en geslaagde 

avond.  

 

Jaarafsluiting 2015-2016 

 

Het begint al een aardige traditie te 

worden, de jaarlijkse afsluiting van het 

overblijven met PATAT! Het patat eten met 

alle kinderen die gebruik maken van de 

overblijf, staat gepland op 30 juni a.s. Meer 

informatie over de jaarafsluiting volgt. 

 
 

Cursus Spelen 

 

Het overblijfteam heeft op 10 en 17 maart 

een speciale cursus gevolgd voor de 

speelmomenten tijdens het overblijven. 

Deze cursus werd gegeven door Stichting 

Brood & Spelen. Naast de leden van ons 

team waren er ook overblijfkrachten van de 

OBS Emmens en OBS de Peppel aanwezig. De 

cursus is bekostigd door de Stichting 

PrimAH. Doel van deze cursus was het 

aanbieden van verschillende speelvormen 

voor de verschillende groepen op de opvang.  

 

Na afloop van de cursus hadden alle 

teamleden weer frisse en nieuwe ideeën om 

het overblijven nog leuker te maken. 

 

 

 

Administratieve zaken 
 

 

De overblijf-administratie van 

persoonlijke gegevens als 

adres, email en telefoon-

nummers (eigen en nood) staat 

los van de schooladministratie.  

Deze gegevens staan in het 

ouder portal op de website van de TSO.  

 

Ga naar http://www.tso-jts.nl/ en vul de 

gegevens waar nodig aan.  

 

U kunt de gegevens of wijzigingen ook mailen 

naar overblijf.jts@gmail.com  

 

Instroom kleuters 

 

Kinderen die instromen in groep 1, kunnen 

alleen van het overblijven gebruik maken als 

zij ook ’s middags naar school gaan! 

 

Wanneer kosten overmaken? 
 

Ouders dienen zelf bij te houden hoe vaak 

hun kind per maand overblijft en dienen de 

verschuldigde kosten (1,50 euro per kind per 

keer) op zijn minst maandelijks vooruit naar 

de penningmeester over te maken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Het rekeningnummer hiervoor is IBAN nr: 

NL34 RABO 31.01.57.234 t.n.v. Stichting 

Financiën obs Jan Thies Overblijven, onder 

vermelding van naam kind/kinderen en 

periode.  

 

Afmelden bij ziekte of afwezigheid 

 

Afmelding moet ’s ochtends uiterlijk om 

acht uur gedaan worden bij de 

overblijfcoördinator per e-mail 

(overblijf.jts@gmail.com) of 

SMS/WhatsApp (06-55971861). 

 

De ziekte-administratie van school staat los 

van het overblijven. U dient uw kind naast 

http://www.tso-jts.nl/
mailto:overblijf.jts@gmail.com
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het ziekmelden bij school, ook af te melden 

bij de overblijf-coördinator.  

 

In geval van afwezigheid (ziekte, e.d.) bij 

ingeplande overblijfdagen worden de 

overblijfkosten niet terugbetaald. Indien 

het kind niet afgemeld wordt, worden 

eenmaal extra de dagkosten in rekening 

gebracht. 

 

 

Overblijven voor en door ouders 
 

We willen de betrokkenheid van ouders bij 

de overblijf, ook al zijn er vaste overblijf-

krachten, behouden.  

 

De tussenschoolse opvang moet voor de 

kinderen een rustpunt, maar vooral ook leuk, 

zijn. Inzet van ouders bij extra activiteiten 

is hierbij belangrijk.  

 

Wie ideeën heeft, is altijd welkom om 

contact op te nemen met de overblijf-

commissie. Mail Eeske Verhallen: 

eeske@home.nl. 
 

 

 

 

 
 

Financiële vragen kunnen aan de penning-

meester Patrick Krol gesteld worden. De 

penningmeester is te bereiken via het e-mail 

adres: 

overblijf.penningmeester.jts@gmail.com . 

 

Voor alle overige vragen en aan- en 

afmeldingen kan men terecht bij 

overblijfcoördinator Bertha Krol.  

Mail haar via: overblijf.jts@gmail.com. 

 

 

 

De commissie wil iedereen bedanken 

die betrokken is bij het overblijven 

op school.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:eeske@home.nl
mailto:overblijf.penningmeester.jts@gmail.com
mailto:overblijf.jts@gmail.com

