
Tussenschoolse opvang 
Op onze school bestaat de mogelijkheid tot overblijven op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag. 
Bij groep 1 en 2 hangt een whiteboard waarop u de namen van de kinderen kunt noteren die 
de desbetreffende dag over moeten blijven.  
De overblijfmoeders zijn aanwezig van 11.45 uur tot 13.15 uur. Vanaf 12.50 uur gaat de poort 
open en mogen alle kinderen de school binnen gaan. 
De kosten van het overblijven zijn  € 1,50 per keer, aan het begin van de maand krijgt u een 
rekening van de maand daarvoor. Betalen kan alleen via de bank. 
IBANnr:  NL87 INGB 0004 3387 19 
Mocht u om persoonlijke redenen dit bedrag niet kunnen voldoen kunt u contact opnemen 
met de Gemeente Altena en een eventuele regeling treffen. 
 
De kinderen gaan om 12.00 uur buiten spelen, komen om 12.15 uur naar binnen, hangen hun 
jassen op, maken indien nodig gebruik van het toilet, pakken hun tas en gaan naar het 
overblijflokaal. Ze gaan zitten en zetten hun trommeltje en drinken klaar. Dan houden we even 
stilte en geven de kinderen de gelegenheid tot bidden. 
 
We beginnen met eten van de boterhammen, daarna evt. fruit. GEEN SNOEP! 
Iedereen eet zoveel mogelijk op wat hij of zij meegekregen heeft van thuis, er wordt niet 
gedwongen om alles op te eten, we controleren wel of er wat gegeten is en drinken moet te 
allen tijde. Eet een kind bijvoorbeeld thuis geen korstjes, haal ze er dan thuis al vanaf. Fruit 
graag schoongemaakt en evt. in stukjes gesneden meegeven. 
Degene die klaar zijn gaan met een overblijfmoeder naar buiten, de andere kinderen eten 
rustig af.  
Bij mooi weer gaan we buiten spelen, bij slecht weer blijven we binnen. Er zijn spelletjes en 
tekenmateriaal speciaal voor de overblijfkinderen. Hebt u nog vragen of opmerkingen? Bel 
gerust even!  
Aagje Schouten,  351878 of 06-47746162 
 
Overblijfregels 

 Voor het eten plassen en handen wassen, jas aan de kapstok 

 Brood in trommels en niet in plastic zakjes 

 Drinken in beker of flesje, geen pakjes e.d. 

 Als iedereen binnen is en zijn eten en drinken heeft gepakt is er gelegenheid voor 

bidden 

 Pas als je naar buiten mag gooi je het afval in de vuilnisbak 

 Als de overblijfkrachten om stilte vragen ben je ook stil 

 Het is onbeleefd om met volle mond te praten of hardop te boeren 

 Er mag geen snoep/koek meegenomen worden 

 Voor je naar buiten gaat ruim je je spullen en tas op. Deze berg je op aan de kapstok. 

 Eet je thuis ook geen korstjes, vraag aan je vader/moeder of ze de korstjes er 

afsnijden  

 Je hoeft niet alles op te eten, maar je probeert het wel 



 Bij groep 1 en 2 hangt een whiteboard waarop aangegeven moet worden dat uw kind 

overblijft 

 Als we naar binnengaan om te eten lopen we in een rustig tempo door de gang en 

praten zachtjes 

 Tijdens het buitenspelen mag er op het voetbalveld in de speeltuin gevoetbald 

worden. Is het voerbalveld te nat, dan mag er alleen vóór het eten op het plein 

gevoetbald worden. 

Het overblijven geschiedt onder toezicht van de overblijfcommissie. Deze bestaat uit 
overblijfkrachten, die dit werk onder verantwoordelijkheid van de school verrichten.  
 

 


