Overblijven op SamSam, algemene voorwaarden

1. Algemeen
●
●
●
●

●

Een kind dat overblijft is door de ouder zelf aangemeld.
Indien een kind is aangemeld voor het overblijven dient hij/zij ook volgens de
overblijftijden aanwezig te zijn in de daarvoor aangewezen ruimte.
De overblijftijd is van 12.00 uur tot 13.10 uur voor de groepen 1 tot 8.
Kinderen eten hun lunch in het lokaal met de leerkracht. Vanaf 12.15 uur gaan de kinderen
naar buiten, naar de overblijfkrachten. Vanaf 13:10 uur gaan de kinderen weer naar hun
leerkracht in de klas.
Eventuele schade aan meegebracht speelgoed is voor eigen risico.

2. Kinderen
Afspraken
● Hebben kinderen tijdens het overblijven problemen, dan kunnen ze hiermee terecht bij de
overblijfkracht.
● Kinderen luisteren naar de overblijfkrachten.
● De kinderen nemen zelf eten en drinken mee dat zij zittend aan een tafel opeten.
● Voordat er met het eten begonnen wordt, wassen de kinderen hun handen en kunnen ze
naar het toilet.
● De kinderen wachten op elkaar tot zij beginnen met eten.
● Overblijfkrachten en leerkrachten stimuleren de kinderen tot eten. Maar ze kunnen
kinderen niet dwingen tot het volledig opeten en drinken van de meegebrachte lunch. Wat
over is gaat in het trommeltje mee terug naar huis.
● De normale regels van thuis, over het netjes eten en omgaan met elkaar, gelden ook op
school.
● Het is in principe niet de bedoeling dat de kinderen tijdens het eten naar het toilet gaan.
● De kinderen gaan niet eerder van tafel dan dat het sein door de overblijfkracht/leerkracht
gegeven wordt.
● Als de kinderen klaar zijn met eten, ruimen ze op en maken de tafel(tjes) schoon.
● Bij normaal weer spelen de kinderen buiten.
● De overblijfcoördinator bepaalt of het weer te slecht is om buiten te spelen.
● Kinderen mogen tijdens het overblijven het schoolplein niet verlaten.
● Bij slecht of heel koud weer blijven de kinderen binnen, er is dan voldoende spel- en
leesmateriaal aanwezig.
● Bij het binnen spelen gelden voor alle groepen de normale schoolregels, de regels gelden
ook als je niet gecontroleerd wordt.
● Na het gebruik het speelgoed weer opruimen en terug zetten in de kast, om 13:10 is alles
opgeruimd.

Wij verwachten van de kinderen dat zij:
● voor het eten hun handen wassen;
● tijdens het eten rustig aan tafel blijven zitten;
● zich houden aan het snoepbeleid van de school;
● voor of na het eten naar het toilet gaan en niet tijdens het eten;
● de rommel die tijdens het eten ontstaat opruimen;
● luisteren naar de aanwijzingen van de TSO medewerker;
● om 13.00 uur alles waar mee gespeeld is ook samen weer opruimen;
● om 13.10 uur naar de leerkracht in het lokaal;
● zonder toestemming het schoolplein niet verlaten;
● ballen en ander eigen speelgoed alleen gebruiken tussen 12:30u en 13:00u.

3. Ouders
Afspraken
● Geef medische bijzonderheden tijdig door aan de coördinator en de leerkracht. Advies,
instructies of mededelingen van algemene aard kunnen via de leerkracht aan de
overblijfkrachten doorgegeven worden.
● Als uw kind op overblijfdagen met een vriendje of vriendinnetje mee mag, kan dit alleen
met uw toestemming. Geef dit persoonlijk of via mail aan de medewerkers door.
● Neem de overblijf regels regelmatig met uw kind door, spreek af dat hij/zij zich eraan
houdt.
● Geef, i.v.m. het milieu, bij voorkeur het brood in een broodtrommel (met naam) mee.
● Geef brood en iets te drinken (geen koolzuurhoudende dranken) mee naar school.
● Gekoelde- of verwarmde drankjes kunt u meegeven in een thermosflesje.
● Gekoelde drankjes in bekers zet u in de koelkast in ‘Het Tussendoortje’.
● Lege drinkpakjes gaan mee terug naar huis.
Betaling
● Wanneer u uw kind laat overblijven op SamSam bent u verplicht om te betalen voor deze
voorziening.
● U houdt zelf uw saldo bij, als het saldo 4 strippen bedraagt (en u wilt het overblijven
verlengen) maakt u het geld voor een nieuwe kaart over op de overblijfrekening.
● Wanneer er sprake is van een grote betaalachterstand, kan het kind geweigerd worden.
Hieraan gaan uiteraard waarschuwingen vooraf.
● Mocht er aan het eind van het schooljaar saldo overblijven, dan gaat dat vanzelfsprekend
mee naar het volgende schooljaar.
● Als uw kind van school af gaat, dan kunt u het saldo dat over is uit laten betalen of over
laten schrijven op een ander kind. Mocht u het saldo willen laten uitbetalen, dan kunt u dit
schriftelijk of per e-mail, binnen drie maanden melden. Het saldo wordt per bank
uitbetaald.
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