Overblijfregelement overblijf st Jozefschool
Opgemaakt mei 2017.

Algemene informatie :
Email : overblijfzwaagdijk@hotmail.nl
Bankrekeningnummer : NL75 RABO 0167 9484 82 t.n.v. M. van Diepen inz. overblijf
O.v.v. de naam van het kind/kinderen.
Overblijfkaart (20 strippen) kost EUR 35,00.
Losse overblijf kost EUR 2,50.
Voor nieuwe aanmeldingen wordt gevraagd een inschrijfformulier in te vullen.
Deze kunt u bij een van de overblijfouders ontvangen.
Aan- en afmelden van kinderen kan tot 20.00 uur de avond ervoor op bovenstaand
mailadres.
Bij ziekte of calamiteiten kan het de dag zelf tot 11.00 uur. Indien uw kind/kinderen niet
afgemeld wordt bij de overblijf, zullen wij evengoed een strip van de kaart aftekenen.
Vakanties buiten schoolvakanties, dienen ook doorgeven te worden aan de overblijf.

Huisregels :
De broodtrommel en drinkbeker voorzien van de naam van het kind.
De kinderen nemen zelf drinken mee. Frisdrank met prik en
energiedranken zijn niet toegestaan. Evenals koek en snoep.
Fruit, knijpfruit, ontbijtkoek en crackers mogen uiteraard wel.
De overblijfouders proberen te controleren of de meegegeven broodjes opgegeten
worden.

Hoe verloopt de overblijf :


Om 11.45 melden de kinderen zich bij de overblijfouder



Bij goed weer gaan de kinderen eerst 15 min. buitenspelen, bij slecht weer
spelen ze in de gymzaal



Rond 12.00 uur gaan de kinderen eten



Na het eten kunnen de kinderen kiezen tussen een binnen activiteit (bv
knutselen, tekenen, spelletjes) of buiten spelen



Na het eten krijgen alle kinderen een snoepje

Overblijfregels:
Tijdens het eten blijven de kinderen zitten totdat iedereen zijn lunch op heeft.
De schoolregels gelden ook bij de overblijf.
We gaan er vanuit dat ieder kind zich aan de regels houdt. Mocht dat onverhoopt niet
lukken, dan wordt hij of zij door de overblijfouder aangesproken.
Bij meerdere waarschuwingen krijgt het kind een gele kaart. Deze is 1 maand geldig.
Ouders en directie worden hiervan op de hoogte gesteld. De kaart wordt via de mail
naar de ouders gestuurd. Hij moet uitgeprint en ondertekend mee terug naar de
overblijf.
Komt de ondertekende mail niet terug, bestaat de kans dat het kind wordt geweigerd
bij de overblijf.
Wanneer het kind binnen 1 maand weer een gele kaart krijgt, volgt een rode kaart. De
directie en de ouders zullen in kennis gesteld worden en het kind wordt een maand
geweigerd bij de overblijf. Vakanties tellen niet mee !!
Bij terugkeer zal een nieuwe start gemaakt worden.
Pesten wordt bij de overblijf niet getolereerd !
Hiervan wordt altijd melding gemaakt bij de desbetreffende leerkracht/directie.

Klachten:
Indien u op- of aanmerkingen heeft betreffende de overblijf kunt u contact opnemen
met de overblijfcoördinator of de schooldirectie. Zij zullen u klacht in behandeling
nemen.

