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Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 

Voor u ligt het overblijfreglement van basisschool de Roerganger. 
Met dit document willen we u informeren over het overblijven (ook wel tussenschoolse opvang, 
TSO genoemd) op onze school. Het is uiteraard handig als u dit reglement goed bewaart, zodat u 
het kunt raadplegen, indien nodig. U heeft hier in principe alle informatie bij elkaar. En is ook te 
vinden op de website van school. Overige mededelingen doen wij zo nodig via de nieuwsbrief ‘de 
Roerigheden’ van school.  
 

Verder kunt u met uw vragen en opmerkingen terecht bij iemand van de overblijfouders. Bij 
problemen neemt u altijd contact met ons op of met school. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

de overblijfouders 

 
 

Overblijfreglement 
 
De eerste keer overblijven 
Als uw kind voor de eerste keer overblijft, neem dan van tevoren even contact op met iemand van 
de overblijfouders en geef dit door aan de leerkracht. Het is prettig om te weten als er een nieuw 
kind komt. We kunnen daar dan extra aandacht aan besteden. 
Tevens stellen we het op prijs dat informatie, allergieën of bijzonderheden met betrekking tot het 
kind, die van belang is, doorgegeven wordt. 
 
U kunt de naam van uw kind(eren) opschrijven op een kalender die hangt bij de hoofdingang van 
school. Kinderen worden geacht zich te melden in de hal van school bij de overblijfouders, zodat 
we weten dat ze er zijn. 
 
De overblijfspelregels 
1. Algemeen 

• Het tarief voor de overblijf bedraagt € 1,75 per kind per keer. Eens per kwartaal krijgt u daar 
een rekening van, welke dient overgemaakt te worden op het rekeningnummer van de 
overblijf. 

• Afhankelijk van het aantal kinderen worden overblijfouders ingezet. Gewoonlijk zijn er 2 
overblijfouders op maandag, dinsdag en donderdag; op vrijdag 1. 

• De kinderen nemen zelf hun eten en drinken mee, hierbij heeft gezond eten de voorkeur. 
• De broodtrommel en beker mag in de koelkast in de keuken van school. Zeker aan te raden 

bij warm weer. 
• De hal van school is de overblijfruimte. 
• De kinderen melden zich bij de overblijfouders, zodat we weten dat ze er zijn. 
• Hebben kinderen tijdens het overblijven problemen, dan kunnen ze hiermee terecht bij de 

overblijfouders. 
• Kinderen luisteren naar de overblijfouders en volgen diens aanwijzingen op. 
• De regels gelden ook als er niet gecontroleerd wordt. 
  



2/2 
 

 
 

2. Overblijftijden 
• De overblijftijd is van 12:00 tot 13:00 uur. 
• De kinderen gaan (bij goed weer) om 12:00 uur buiten spelen en daarna wordt er 

gezamenlijk gegeten. 
• Om 13:00 uur wordt de verantwoordelijkheid overgedragen aan de pleinwacht. Dan mogen 

ook de niet-overblijvers weer op het schoolplein. 
• Tijdens het overblijven tussen 12:00 tot 13:00 uur mogen de kinderen het schoolplein dan 

wel de school niet verlaten. Zij hebben dus ook geen toestemming om bijv. iets van thuis op 
te halen. Ook zijn ze niet in de klaslokalen om bijv. extra werk te doen. 

 
3. Voor, tijdens en na het eten 

• Voordat met het eten begonnen wordt, kunnen de kinderen naar het toilet en wassen ze 
hun handen. 

• Tijdens het eten gaan kinderen niet naar het toilet. Een uitzondering daargelaten. 
• Na het bidden wordt er begonnen met eten. 
• De normale regels van thuis, aangaande het netjes eten e.d. gelden ook op school. 
• Etenswaren worden alleen aan tafel gegeten. 
• De kinderen worden gestimuleerd om hetgeen ze aan lunch bij zich hebben op te eten. 

Doen ze dit niet, dan gaat het overgebleven eten weer mee naar huis. 
• Als de kinderen klaar zijn met eten, bergen ze hun trommels en bekers op. 
• De kinderen mogen na het eten van tafel en gaan spelen. 
• Kinderen die wat meer tijd nodig hebben om te eten, blijven zitten tot ze wel klaar zijn. 
• Hebben kinderen tijdens het eten ergens problemen mee, dan kunnen ze terecht bij de 

overblijfouders. 
 
4. Buiten en binnen spelen 

• Doorgaans gaan de kinderen buiten spelen.  
• Bij slecht of heel koud weer blijven de kinderen binnen.  
• Voor het buiten spelen, op het plein en binnen spelen gelden voor alle groepen de normale 

schoolregels. 
• Er wordt gebruik gemaakt van speelmateriaal van de overblijf. 
• Na het gebruik hiervan wordt het opgeruimd en teruggezet in de overblijfkast. 
• Rennen en schreeuwen wordt niet toegestaan tijdens het binnen spelen. 

 
5. Verzoek aan de ouder(s)/verzorger(s) 

• I.v.m. het milieu verzoeken wij u bij voorkeur brood in een broodtrommel en drinken in een 
beker mee te geven. 

• De trommel, beker en tas graag voorzien van naam. 
• De broodtrommel en beker mag in de koelkast in de keuken van school.  
• Gelieve geen snoep mee te geven. Dit is niet toegestaan! Als extraatje kunt u bijv. fruit, 

tomaatjes, wortelen, komkommer, blokje kaas, plakje worst of ontbijtkoek meegeven. 
• A.u.b. geen eigen speelgoed meegeven; er is voldoende aanwezig. 
• Voor de veiligheid van uw kind controleren wij haar/zijn aanwezigheid. Dat kunnen wij 

alleen goed doen als u uw kind aan- of afmeld. 
• Wilt u zo vriendelijk zijn de overblijfspelregels met uw kind(eren) door te nemen? 


