Samen overblijven
Of je als leerling nou naar huis gaat of op
school overblijft: tussen de middag moet je
even rustig kunnen eten en ontspannen om
’s middags weer lekker aan de slag te
kunnen. Daarom is het belangrijk dat het
overblijven goed geregeld is: veilig,
afwisselend en leuk.
In deze folder vindt u de belangrijkste
informatie over de organisatie van het
overblijven op SamSam. Natuurlijk is er ook
een actueel beleidsplan (ter inzage op
school) waarin alle procedures en afspraken
uitgebreid beschreven zijn. Bij het opstellen
hiervan zijn de MR en de overblijfcoördinator betrokken om er voor te zorgen
dat onze manier van werken helder is voor
alle betrokkenen. Want ook voor het
overblijven geldt:
Samen maken we de school!

Iedere dag, behalve woensdag
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
tussen 12.00 en 13.15 uur is er gelegenheid voor
alle kinderen om over te blijven. Professionele
overblijfkrachten houden toezicht bij de lunch
en tijdens het spelen. De kinderen uit de
groepen 1 tot en 2 eten samen met de
overblijfkracht in hun eigen lokaal de lunch.
Groep 3 t/m 8 lunchen samen met de leerkracht
in hun eigen lokaal.

De kleuters spelen op het kleuterplein. De
andere kinderen op het plein voor de midden –
en bovenbouw. Voor elke leeftijdsgroep is extra
spelmateriaal aanwezig, voor buiten en binnen.

downloaden van de site. Op deze manier
beschikken we steeds over de actuele medischeen bereikbaarheidsgegevens. Op het formulier
geeft u ook aan of uw kind op vaste dagen of
juist incidenteel overblijft.
Als uw kind regelmatig overblijft betaalt u
€ 52,50 voor 30 keer overblijven (€1,75 per dag).
Maak dit bedrag over op rekeningnummer
NL78RABO0127928944 t.n.v. Wonderwijs,
overblijven SamSam Oosterhout. Vermeld
hierbij de volledige naam en groep van uw kind.
Als uw overblijf tegoed bijna verbruikt is melden
we dat (via uw kind). Incidenteel overblijven
zonder tegoed kost €2,50.

Incidenteel aan- of afmelden
Eten en drinken
U geeft uw kind alleen brood en iets te drinken
(geen koolzuurhoudende dranken) mee naar
school.

Kinderen die op vaste dagen overblijven staan
vermeld op roosters bij de ingang van het
Tussendoortje, de bovenbouw- en
kleuteringang.

Geef het brood en drinken mee in een trommel
en een goed sluitende beker, beiden voorzien
van naam en klas. Gekoeld drinken zet u in de
koelkast in het Tussendoortje, tijdens de lunch
wordt dit weer uitgedeeld. Lege drinkpakjes
gaan mee terug naar huis.

Eenmalig afmelden of aanmelden voor een extra
dag doet u op deze lijsten. Ook als het
overblijven incidenteel is. Dit kan tot uiterlijk
9:00 uur op de gewenste overblijfdag, indien
nodig via e-mail:
overblijven.samsam@wonderwijs.nl

Inschrijven en kosten

Extra overblijfdagen worden afgeschreven van
uw tegoed, incidentele dagen betaalt u contant.
Geef de €2,50 in een envelop mee aan uw kind.

Om uw kind(eren) aan te melden vult u ieder
schooljaar, of ruim voordat uw kind start op
onze school, een inschrijfformulier in. Dit krijgt u
van de overblijfcoördinator of kunt u

Medische gegevens
Natuurlijk is er een goede overdracht tussen
school en overblijfmedewerkers. Toch vragen
we u voor alle veiligheid om ook op het TSO
aanmeldformulier de relevante medische
gegevens (allergieën, medicatie) van uw kind
te vermelden. Geeft u eventuele wijzigingen
(via de mail) aan ons door?

kind betrokken is. Het incident wordt direct
besproken met alle betrokkenen, ook met de
groepsleerkracht. Als het nodig is worden ook
de ouders geïnformeerd.

Besteding overblijfgeld

TUSSENSCHOOLSE
OPVANG

Naast de vrijwilligersbijdrage en
opleidingskosten voor de overblijfkrachten
wordt uw overblijfbijdrage onder andere
besteed aan spelletjes, buitenspeelgoed en
knutselspullen voor de kinderen. Het geld
wordt ook gebruikt voor zaken zoals
huishoudelijk materiaal en inrichting.

Tot slot

Duidelijke afspraken
Om er voor te zorgen dat alle kinderen prettig
en veilig kunnen overblijven zijn er afspraken
gemaakt. Niet alleen over het gedrag van de
leerlingen tijdens het eten en (buiten) spelen,
maar ook over de verantwoordelijkheden van
alle medewerkers. Deze liggen vast in een
protocol (dat is vastgesteld door de MR) en de
algemene voorwaarden. Deze vindt u op de
website of in het folderrek.
Het kan gebeuren dat er tijdens het
overblijven incidenten voorkomen waarbij uw

Het is altijd prettig als er ouders zijn die de
overblijfkrachten willen helpen. Dit kan zijn
als invalkracht voor de overblijf of het helpen
met kleine klusjes. Ook als u goede ideeën
heeft voor de overblijf, kunt u de
overblijfcoördinator, Emmy Daams altijd
benaderen.

Contact
Overblijfcoördinator: Emmy Daams
Aan/afmelden:
overblijven.samsam@wonderwijs.nl
Informatie: 06-48713856

Basisschool SamSam
De Honsvoet 4
6678 BT Oosterhout
0481-481448
samsam@wonderwijs.nl

