Regels en afspraken om te zorgen dat het overblijven goed gaat
We luisteren naar de overblijfkracht en maken er samen een leuk uur van.
Mobiele telefoons worden tijdens het overblijven niet gebruikt.
ETEN
- Wanneer we moeten plassen proberen we dit VOOR het eten te doen.
- We zorgen dat onze naam en groep op onze beker en trommeltje staan.
- We wachten tot de hele groep compleet is voor we beginnen met eten.
- Voor we beginnen te eten, bidden we eerst met elkaar.
- Tijdens het eten blijven we zoveel mogelijk op onze plaats zitten.
- Afval weggooien doen we aan het einde van het eten in de prullenbak.
- Eten en drinken wat we niet opgegeten hebben laten we in ons trommeltje en beker zitten en
nemen we weer mee naar huis.
BUITENSPELEN
Bij goed weer gaan we na het eten allemaal buiten spelen.
We mogen naar buiten als we klaar zijn met eten en als de overblijfkracht het goed vindt.
Voor buitenspelen maken we de volgende afspraken:
- De fietsen, karren etc. zijn voor de kinderen van groep 1 t/m 4
- De kinderen blijven met het speelgoed rond de zandbak.
- Er mag met 1 voetbal gevoetbald worden tussen de doelpalen.
- Er mag nog 1 voetbal op het schoolplein gebruikt worden voor b.v. tafelen.
- Verder geen voetballen of ballen die daarop lijken op het schoolplein.
- Ander speelgoed zoals springtouw etc, mag wel.
- Bij het spelen, spelen we op een leuke manier met elkaar en proberen op te letten dat andere
kinderen ook ruimte hebben om te spelen.
- Er wordt niet gespeeld in bomen en op hekken.
- Speeltoestellen en ook de andbak worden alleen gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn.
- Moet je iets voorbereiden voor je speekbeurt of boekbespreking dan mag je dit doen. Overleg het
wel even met de overblijfkracht.
- We gaan niet van het schoolplein af.
- We ruimen met elkaar het speelgoed op.
- We gaan pas naar binnen als de bel is gegaan.
- Kinderen die niet overblijven mogen pas na 12:45 uur op het plein. Dit geldt zeker ook op vrijdag.
BINNENSPELEN
Bij slecht weer blijven we allemaal binnen. De overblijfkrachten beslissen met elkaar of er buiten
gespeeld kan worden.
Moeten we binnen blijven dan maken we met elkaar de volgende afspraken:
- We blijven in ons lokaal of spelen aan tafel bij het podium (De kinderen van groep 1,2 en 3 mogen
eventueel in het speellokaal)
- We spelen NIET op het podium
- We gaan niet rennen door de gangen en spelen geen verstoppertje in de school
- We mogen geen spelletjes gebruiken uit de kieskast.
- We hebben speciaal voor overblijven wat spelletjes en knutselspullen.
- Wanneer je ’s morgens al weet dat de kans groot is dat we binnen moeten blijven mag je best een
spelletje van huis meenemen. ( Je bent wel zelf verantwoordelijk voor je spelletje).

