Overblijfregels OBS ‘de Graswinkel’
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Begin van de pauze voor alle groepen is 12.00 uur.
De kinderen gaan met enkele groepen gelijktijdig, na registreren door de
overblijfkrachten, onder begeleiding buiten spelen.
Om ca.12.25 uur verzamelen deze groepen en gaan samen onder begeleiding
naar binnen om te eten.
De overige groepen gaan eerst eten tot ca. 12.25 uur en mogen dan naar buiten
tot 12.45 uur.
De zandbak voor de onderbouw wordt alleen gebruikt indien het zand droog is
(rood, geel, groene pion geven het gebruik aan in de zandbak).
De groepen op Markeent gaan eerst buiten spelen en komen om ca. 12.25 uur
naar binnen. Zij spelen onder begeleiding op het schoolplein of in de
gymzaal(schema).
Iedereen blijft tijdens het eten zoveel mogelijk op zijn plaats zitten, d.w.z. er wordt
niet onnodig door het lokaal gelopen.
De overblijfkrachten stimuleren uw kind hun maaltijd volledig op te eten maar
verplichten dit niet.
Voor toiletbezoek wordt er eerst toestemming gevraagd aan de overblijfkracht.
Het lokaal wordt na het eten door de kinderen en de overblijfkracht netjes achter
gelaten.
In de gangen mag tijdens het naar buiten gaan niet geschreeuwd en gerend
worden. Glijden van de trapleuning mag niet.
Op de speelplaats wordt er toezicht gehouden door de overblijfkrachten.
Kinderen vanaf groep 3 t/m 8 mogen niet op de speelplaats komen van groep 1-2.
Dit in verband met de veiligheid van de kleintjes.
Kinderen die overblijven mogen tijdens de pauze het schoolterrein niet verlaten.
Dit mag alleen met schriftelijke toestemming vooraf.
Op de speelplaats mag uitsluitend met onze softballen worden gevoetbald.
Bij slecht weer blijven alle kinderen in het eigen overblijflokaal. Hier mogen ze
spelen met spullen uit de overblijf kisten of spellen uit de klas. Er mag geen
gebruik gemaakt worden van de school computers.
Bij herhaaldelijk wangedrag van een kind wordt de hulp ingeroepen van een/de
leerkracht. De ouders worden hiervan op de hoogte gebracht.
Als een kind zich na herhaalde waarschuwingen toch niet houdt aan de afspraken
die op school gelden voor iedereen, wordt hij/zij (tijdelijk) uitgesloten van de
overblijfmogelijkheid.
Kinderen die niet overblijven, mogen niet voor 12.50 uur de speelplaats betreden.
De poort blijft tot dit tijdstip op slot. Na het bel signaal van 12.50 uur mogen de
kinderen de speelplaats op.
Het komt wel eens voor dat kinderen die moeten overblijven, aangeven bij een
vriendje/vriendinnetje te gaan eten. Dit kan alleen als u hiervoor schriftelijk
toestemming geeft (briefje aan leerkracht geven).

Respect
Ieder jaar blijkt dat sommige kinderen weinig respect op willen/kunnen brengen voor de
overblijfkrachten. De schoolleiding schroomt in die gevallen niet om disciplinaire maatregelen te
nemen. Uitgangspunt is en blijft op onze school:
“Respect voor iedereen in alle omstandigheden”.

